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TRABZON ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN  

100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI ÖĞRENCİ ALI M İLANI 

 

 100/2000 YÖK Doktora Bursu Programı kapsamında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yıl Güz döneminde 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programının alt alanı olan 

Eğitimde Dijitalleşme programına öğrenci alınacaktır.  

Kontenjan ve Başvuru Şartları 

Öğrenci Alınacak 

Program/Alt Alan 
Kontenjan Başvuru Şartları ve Başvuru Puanının Hesaplanması 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

/Eğitimde Dijitalleşme  

 

Alan İçi 2 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi yüksek lisans 

programı mezunu olmak 

Alan Dışı 1 

Matematik Eğitimi, Fizik Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya 

Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve 

İstatistik Bölümü, Bilgisayar Öğretmenliği,  Bilgisayar 

Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Bilgisayar 

Eğitimi, Elektronik ve Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri Eğitimi, 

Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi, Matematik-Bilgisayar Bilimleri, 

Matematik Bilgisayar Bilimi, İngilizce Eğitimi, Batı Dilleri ve 

Edebiyatı, Matematik, Matematik İstatistik yüksek lisans 

programlarının birinden mezun olmak 

Alan içi veya alan dışı olarak belirtilen kontenjanlara yeterli sayıda başvuru olmaması halinde alan içi ve alan dışı 

ayrımı olmaksızın sırada olan adaya kayıt hakkı tanınacaktır. 

 T.C. Vatandaşı olmak.  

 Yukarıdaki belirtilen yüksek lisans programlarının birinden mezun olmak, 

 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Sayısal puan türünden en az 70 

puana sahip olmak. (ALES puanının geçerlik süresi sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş 

yıldır.) 

 Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip 

olmak. (YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren beş yıl, eş 

değer sınavların geçerlik süresi ise sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik 

süresi esas alınır.)  

 Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına 

geçmemiş olmak. 

 Dörtlük not sistemde en az 2,40 yüzlük not sistemde en az 62,66 lisans; dörtlük not sistemde en az 

2,00 yüzlük not sistemde en az 53,33 yüksek lisans mezuniyet ortalamasına sahip olmak  

 Hâlihazırda Üniversitemizde veya başka bir üniversitenin 100/2000 YÖK/doktora bursiyeri öğrencisi 

olmamak.  

 Kamu kurum ve kuruluşların kadro pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak. 

 Başvuru puanı ALES’in %55’i lisans mezuniyet ortalamasının %20’i, yüksek lisans mezuniyet 

ortalamasının %10’u ve mülakattan alınan puanın %15’i toplanarak hesaplanır. Mülakat sınavına 

katılmayanlarla başvuru puanı 70’ın altında hesaplanan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Adaylar 

başvuru puanlarına göre sıralanarak tercihlerine yerleştirilir.  

 100’lük sistem dışındaki mezuniyet not ortalamaları Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen 100’lük 

karşılıklarıyla değerlendirilir. Üniversitelerin yapmış oldukları not dönüşümleri kullanılmaz. 

 Alan dışından kabul edilen öğrencilerle lisansı farklı alanlardan kabul edilen öğrencilere iki 

yarıyıllık bilimsel hazırlık programı uygulanır.  

 En az üç öğrencinin kayıt yapması ve eğitimlerine 2019-2020 Güz döneminde başlamaları halinde 

program açılacaktır. Aksi halde adayların kayıtları iptal edilecektir.  

https://www.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/Proje%20Destekleme%20ve%20Geli%c5%9ftirme%20Daire%20Ba%c5%9fkanl%c4%b1%c4%9f%c4%b1/2019/100_2000_usul_ve_esaslar_mayis_2019.pdf
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/
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 Başvurular 15-29 Ağustos 2019 günleri arasında mesai saati içerisinde, şahsen Trabzon 

Üniversitesi Fatih Kampüsü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Söğütlü - Akçaabat/TRABZON adresine 

yapılacaktır.   

 Başvuru sırasında adaylardan aşağıda yazılı belgeler istenir. Posta yolu ile yapılan başvurular 

işleme alınmayacaktır. Belirtilen süre ve usullere uygun başvuru yapmayan, belgelerinde silinti, 

kazıntısı olan veya okunamayan belge sunan, eksik belge ile başvuran veya fotokopi, faks gibi 

belgeleri ibraz eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.  

Doktora Programlarına Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler 

1. Dilekçe (Başvuru Formu) EK-1 

2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (*), 

3. Lisans Mezuniyet Transkripti (*), 

4. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (*), 

5. Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (*), 

6. ALES belgesi 

7. Yabancı Dil Belgesi 

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

9. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için). 

Belgelerin Sunuluş Şekli 

  (*) işareti ile gösterilen belgelerin asılları Enstitü personeline gösterilmek kaydıyla fotokopileri 

veya noter onaylı veya düzenlenmiş oldukları kurumlarca onaylanmış örnekleri kabul edilir. 

 ALES, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarının üzerlerinde sonuç belgesi kontrol kodu olan internet 

çıktısı kabul edilir. 

  Nüfus cüzdanının ve Askerlik Durum Belgesinin fotokopisi kabul edilir. 

 Mülakat sınavı 2 Eylül 2019 tarihinde ilgili anabilim dalı binasında yapılacaktır. Adaylar saat 8:30 da 

mülakat yerlerinde olmalıdırlar. Adayların mülakata girebilmeleri için kimlik belgeleri (Nüfus cüzdanı 

veya sürücü belgesi) yanlarında olmalıdır.  

 Başvuru sonuçları 3 Eylül 2019 tarihinde Enstitü internet sayfasından ilan edilecek olup adaylara 

sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 

 Öğrenci kayıtları 4 – 6 Eylül 2019 tarihleri arasında şahsen veya noter onaylı vekalet verilerek 

Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Söğütlü - Akçaabat/TRABZON 

adresinde yapılacaktır. Adaylardan kayıt işlemlerinde kullanılmak üzere iki adet vesikalık fotoğraf 

istenir.  

 Boş kontenjanlara yedekten yerleşenlerin listesi 9 Eylül 2019 tarihinde Enstitü internet sayfasında 

ilan edilecektir. Yedekten yerleşen adaylar öğrenci kayıtlarını 11 Eylül 2019 günü mesai bitimine 

kadar yapmaları gerekmektedir. 

 Ders kayıtları 9 – 13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi ve yazılımları ile ilgili 

ayrıntılı bilgi ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından öğrenilecektir. 

 Enstitü 

 Adres  :Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fatih Yerleşkesi Trabzon Üniversitesi 

 61335 – Söğütlü – Akçaabat – TRABZON 

 Telefon :0462 455 14 47 – 0462 455 14 46 

 e-Posta  :lisansustu@trabzon.edu.tr  
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