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2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI   

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU ÖĞRENCİ ALIM İLANI 

 

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ 

Otomasyan Sistemi Üzerinden Ön Başvuruların 

Alınması ve Değerlendirilmesi 

26 Ağustos-30 Ağustos 2019 

Sınava Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerin İlanı 02 Eylül 2019 

Yazılı ve Mülakat Sınav Tarihi  04 Eylül 2019  

 

Yazılı Sınav Saati:10.00     Mülakat Saati:14.00 

Sınav Sonuçlarının İlanı 05 Eylül 2019 

Kesin Kayıt Tarihi  09 Eylül-13 Eylül 2019 

 

   BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANI 

ANA BİLİM DALI KONTENJAN ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

ÖZEL ŞARTLAR 

TARİH 3 SÖZ Tarih Ana Bilim Dalında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. Halen doktora 

öğrencisi ise tez aşamasına geçmemiş 

olmak. 

 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1-Başvurular https://obs.cumhuriyet.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/ linkinden yapılacaktır. 

Posta ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

2-Başvuru ekranında istenen belgelerin yüklenmesi zorunludur. 

3-Başvurular sırasında Enstitüye herhangi bir belge teslim edilmeyecek, adayların beyanları 

esas alınacaktır. Adayların yukarıdaki internet adresinden veya Enstitünün ana sayfasındaki Enstitü 

Otomasyonu linkinden sisteme giriş yaparak gerekli olan bilgileri ve belgeleri yüklemeleri ve bu 

formda girdiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum kısmındaki kutucuğu 

işaretlemeleri gerekmektedir. Eksik bilgi verilmesi, kabul ve taahhüt etmeme ve belge 

yüklenmemesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir. 

4- Adayların sınavı kazanmaları halinde başvuru sırasında beyan ettikleri belgeleri ibraz 

etmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen veya başvuru sırasında yanlış beyanda 

bulunduğu tespit edilen adayların kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılacaktır Bu adayların 

yerine sıralamaya giren ve şartları uygun diğer adaylar kesin kayıt hakkı kazanacaktır. 

5- Başvuru tarihinde mezun olabilecek adaylar için mevcut not durumu belgelerindeki ortalama 

esas alınır. Öğrenci kesin kayıt süresinin bitimine kadar mezuniyet belgesini ibraz etmek zorundadır. 

https://obs.cumhuriyet.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/


6-Adaylar diploma ve/veya transkript belgelerindeki 4’lük notlarını 100’lük not sistemine göre 

karşılığı varsa otomasyon programına bu notları girmeleri gerekmektedir. Diploma ve/veya 

transkriptinde 100’lük not karşılığı bulunmayan öğrenciler kendi üniversitelerinin not dönüşüm 

tablosuna göre 100’lük karşılığı olan notları girebilir. Aksi takdirde Otomasyon programı tarafından 

adayların 4’lük sistemdeki notları YÖK Dönüşüm Tablosuna göre 100’lük nota çevrilmektedir. 

9- ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.  

ÖN BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

1- T.C. Vatandaşı olmak, 

2-Lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmak 

3-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından en az 55 puan 

almak.  

4- Başvuru yapılan programın gerektirdiği ALES puan türünden en az 60 puan almış olmak, 

5- Kamu kurumu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim 

Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak 

6-Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına 

geçmemiş olmak. 

 

DEĞERLENDİRME İLKELERİ 

1-ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, yüksek lisans diploma notunun %10’u, 

yazılı sınavın %20’si, mülakat notunun %10’u,(Mülakat sınavı yapılmazsa yazılı sınav notunun %30’ı) 

toplamından ibarettir. Adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 65 olması gerekir. 

Puanların eşitliği halinde ALES puanı daha yüksek olan adaylar başarılı sayılır. 

2-Mülakat ve yazılı sınavlardan birine girmeyen adaylar başarısız sayılır. 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte belirtilen tarihlerde Enstitümüze bizzat 

başvurmaları veya vekillerinin noterden alınmış vekâletname ile başvurmaları gerekmektedir. 

1- Resim makamlarca onaylı lisans diploması ve transkript  

2- Resmi makamlarca onaylı yüksek lisans diploması ve transkript  

3- ALES belgesi 

4- Üç adet fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

7- Yabancı Dil belgesi  

8- Ön kayıt başvuru formunun çıktısı(internet başvuru evrakı) 

9- Teze başlamadığına ilişkin yazı (Doktora programında kayıtlı öğrenciler için öğrencileri 

için) 

 

 

 



 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN DOKTORA PROGRAMLARINA 

KAYITLI ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURSLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

-100/2000  Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 03/03/2004 

tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine ilişkin Kanuna 

göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık bursu tutarının %50 artırımlı tutarını 

geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir. 

- Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim 

Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olma şartının dışında herhangi bir 

işte çalışan öğrencilerin program kapsamında değerlendirilmesi durumunda, bu öğrencilere 

verilecek burs miktarı çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarının 1/3’ünü 

geçmeyecek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir. 

- Azami dört yıl burs ödemesi yapılır. 

- Öğrencilere on iki ay süreyle  burs ödenir. 

- Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadır. 

Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz. Ancak mücbir 

sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin, kayıt dondurdukları süre bursluluk sürelerine 

eklenir. 

- Öğrenciler akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlana, Farabi, Erasmus+ vb.) 

programlardan faydalanabilir ve bu esnada bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin 

doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır. 

- Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır. 

- Öğrencilerin başka bir üniversiteye/başka bir programa/alt alana yatay geçiş yapması 

durumunda 100/2000 YÖK Doktora Bursu sonlandırılır. 

- Öğrenciler, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve doktor eğitimini aldıkları 

yükseköğretim kurumunun ilgili yönetmelik, yönerge ve kararlarına uymakla yükümlüdür. 

Söz konusu mevzuat kapsamında başarısız olanların ve/veya ilişiği kesilenlerin burs 

ödemeleri hemen sonlandırılır. 

- Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle 

görevine son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin 

milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla 

irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılarak ödenen burslar yasal 

faiziyle kendilerinden tahsil edilir. 

- Bu usul ve esaslar kapsamında bursiyerlere verilen bursun kesilmesine sebep olacak bir 

durumun ortaya çıkması ve çalışmayan bursiyerlerin, Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro 

ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı 

kadroları dışında  bir işte çalışmaya başlamaları durumunda, kullanılmayacak olan burs 

miktarı YÖK’ün ilgili hesabına iade edilir. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

ÖĞRENCİ İŞLERİ TELEFON 

Tarih 0346 219 10 10 -3317 

 


