
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:  
 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 
100/2000 YÖK DOKTORA BURSU ÖĞRENCİ ALIM İLANI 

 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne aşağıda ismi yazılı anabilim dalına 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 

Doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların 20-24 Mart 2021 tarihleri arasında http://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2 web adresinden 

online başvuru formuna bilgilerini doğru şekilde girerek doldurmaları gerekmektedir. Adayların online başvuru esnasında herhangi bir belge yüklemelerine gerek 

yoktur. İlgililere duyurulur. 

 

ÜST ALAN: FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 

ALT ALAN ANABİLİM DALI ALES PUAN TÜRÜ KONTENJAN KOŞULLAR 

Enerji Verimliliği (Ulaştırmada, 
Sanayide, Binalarda) 

Makine 
Mühendisliği 

Sayısal 3 

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak (bütünleşik doktora için), 

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı veya 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı  

tezli yüksek lisans mezunu olmak.  

 

A) ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

a) T.C. vatandaşı olmak. 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.  

c) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak. 

e) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. 

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı 
bulunmamak. 

g) Doktora programı için tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. (06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun 
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.) Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak. 

h) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Diğer notlandırma 
sistemlerinde ise YÖK’ün dönüşüm tablosunda yer alan 3,00’ın karşılığı not esas alınır. 

i) Yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliğini YÖK’e onaylatmış olmak. 

j) Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı 

dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan 

muadili bir puan alınması. (Yabancı dil sınavından son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerlidir.) 

k) ALES’ ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak. [ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde 

benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir Akademik Personel ve 

Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerlidir.] 

l) Koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak gereklidir. 

 

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız. 

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız. 

 

 
B)  DEĞERLENDİRME 

Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, bilim sınavı puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve 

YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde 

en az 75 puan sağlayanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir. 

 

C) KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER 

a) Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopileri, onaylı suretleri veya e-devlet çıktıları, 

b) Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Not Durum Belgesinin (Transkript) aslı veya e-devlet çıktıları, 

c) ALES Sonuç Belgesi (Son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerlidir), 

d) YDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların sonuç belgesi (yabancı dil sınavından son 5 yıl içerisinde alınan 
puanlar geçerlidir.) 

e) 1 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm. son altı ay içinde çekilmiş), 

f) SGK’dan alınacak “Tescil ve Hizmet Dökümü” (e-devlet çıktısı ya da ıslak imzalı),  

g) Doktora eğitimine devam edenlerden “ders aşamasında” olduğuna dair belge, 

h) Adli Sicil Kaydı, 

i) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir, 

Üniversiteyle ilişiği kesilir. 

 

D)    SINAV VE KAYIT TARİHLERİ 

BİLİM SINAVI (ÇEVRİMİÇİ): 25 Mart 2021 
SINAV SAATİ: 11.00  
SINAV YERİ: Çevrimiçi yapılacak olan bilim sınavının bağlantı adresi lisansustu.bartin.edu.tr adresinden paylaşılacaktır.  
BİLİM SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI: 26 Mart 2021 

KESİN KAYITLAR: 27-29 Mart 2021  

 
NOT : 

1- Başvuru belgelerinden herhangi birinin eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

2- Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, lisansustu.bartin.edu.tr adresinden duyurulacak olan “Online Kesin Kayıt Ekranı”ndan başvuru sırasında beyan ettikleri 
belgeleri yükleyerek kaydını tamamlayabileceklerdir. 

3- Belirtilen tarihler arasında kesin kayıt başvurusunda bulunmayan adaylar kesin kayıt hakkından yararlanamayacaktır. 

4- İlanda belirtilen alanlar için en az 3 öğrencinin 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında eğitime başlamaları gerekmekte olup, aksi durumda ilgili alanlar 
için tahsis edilen kontenjanlar iptal edilecektir. 

5- Hâlihazırda bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

6- Daha fazla bilgi edinmek için; 
 

 
 
 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Öğrenci İşleri Bürosu (0 378) 501 10 00 – 2344 / 2346 
lisansustu@bartin.edu.tr 

 

 

http://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2
https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/100_2000_Usul_Esaslar.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171109-4.htm

