ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2018‒2019 EĞİTİM‒ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURUSU
100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında aşağıda listelenen Doktora Programları ve konular
için doktoraya başlayacak veya doktoraya devam eden belirtilen sayıda öğrenciye burs
verilecektir. Doktora öğrencilerine en fazla 4 yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise en fazla
5 yıl boyunca ve Mart 2019’dan itibaren yılda 12 ay ve ayda 2.000 TL burs ödemesi
yapılacaktır. 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim
Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar dışında, herhangi bir işte çalışan
öğrencilere de 2019 yılı Mart ayından itibaren aylık 500 TL burs ödemesi yapılacaktır.
Öğrenciler, burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadır. Kayıt
donduran öğrencilere bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak bu süre mücbir sebeplerle
kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir. Azami öğrenim süresinde ödeme
yapılmaz. Bursiyerler akademik değişim programları çerçevesindeki (Mevlana, Farabi,
Erasmus+ vb.) programlardan da faydalanabilirler ve bu sırada bursları devam eder. Bu süreler,
öğrencinin doktora eğitimindeki azami öğrenim süresinden sayılır. 100/2000 YÖK Doktora
Burs Programı kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre
içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri devam eder.

Bursa başvuracak adaylarda aranan koşullar şunlardır:
1- T.C. vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının
öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak (herhangi bir işte çalışan öğrenciler hariç).
3- Hâlihazırda aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumunda
100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak.
4- Doktora programı için yüksek lisans derecesine; bütünleşik doktora programı için lisans
derecesine sahip olmak.
5- Halen bir devlet yükseköğretim kurumunda doktora programına kayıtlı öğrenciler için tez
aşamasına geçmemiş olmak.
6- Yabancı dilde eğitim yapan (bilim alanı yabancı dil olan programlar dışında) lisansüstü
programlara başvurabilmek için adayların, öğrenim göreceği yabancı dilde Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 60 puan ya da ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, bu puanın
eşdeğeri bir puanı almış olmak.
7- Başarı sıralamasında Genel Not Ortalamaları 100 üzerinden değerlendirilecektir.
Öğrencinin eğitim gördüğü sistem 100’lük ise 100’lük, 4’lük ise 4’lük notunu bildirmek
zorundadır. Hem 100’lük hem de 4’lük sistemde Not Durum Belgesi bulunan aday, 4’lük

sistemdeki Genel Not Ortalamasını bildirmek zorundadır. Genel Not Ortalaması bunlardan
farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, Genel Not Ortalamalarının 100 üzerinden
karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup, konuyla ilgili olarak alınan
Senato Kararına www.anadolu.edu.tr internet sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve
Yönetim Kurulu Kararları-Not Karşılıkları” adresinden ulaşılabilir. Değerlendirmede
başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada
puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik
olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir.
8- Adayların başarı notu;
• ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurumları
Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak koşuluyla
yabancı dil puanının %20’si (*), (**),
• Not Durum Belgesi (Transkript) dörtlük sistemde hazırlanmışsa 3,00/4,00; 100’lük
sistemde hazırlanmışsa 75/100 puan almak koşuluyla lisans sonrası doktora için lisans,
yüksek lisans sonrası doktora için yüksek lisans ve/veya lisans genel not ortalamasının
%20’si,
• Mülakat sınavının %30’u,
• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde, lisans derecesiyle başvuranların en az 80 puan, yüksek lisans derecesiyle
başvuranların en az 70 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record
Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarının
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanını alması koşuluyla
%30’u alınarak hesaplanır.
9- Bursa başvuran ve başvuru koşullarını sağlayan tüm öğrencilerin mülakat sınavına
girmeleri zorunludur. Mülakat sınavına katılmayan adayların başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır.
10- Başarı sıralaması sonucu önkayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, Üniversite
ve Enstitü web sayfasındaki “Duyurular” kısmında ilan edilecektir. Başvuru sırasında
bilgilerini yanlış beyan eden adayların, kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal
edilecektir.
11- Adaylar, sadece bir alan için burs başvurusu yapabilecektir.
12- Bu başvuru koşullarında hüküm bulunmayan hâllerde, Yürürlükte bulunan “Anadolu
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.
13- Başvurular ilgili Enstitülere şahsen yapılacaktır. Başvuru tarihinden sonra yapılan
başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Yabancı dilde eğitim yapan Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıt yaptıracak adayların öğrenim
görecekleri yabancı dilde en az 60 puan veya eşdeğeri puan almaları gerekir.
** ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL)
Sınavından ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden
alınmış olmalıdır. YDS ve e-YDS sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır, diğer sınavlardan alınan puanlarda,
sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlilik süresi dikkate alınacaktır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:
1- “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi”nin aslı
veya onaylı örneği ya da “GRE veya GMAT Sınavı Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği,
2- “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS/e-YDS)”, “Yükseköğretim Kurumları
Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı” veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların
birinden alınmış en az 55 veya eşdeğeri puan alındığını gösteren sonuç belgesinin aslı veya
onaylı örneği (Yabancı dilde eğitim yapan doktora programları için en az 60 eşdeğeri puan
alındığını gösteren)*,
3- Lisans sonrası doktora programlarına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası
doktora programına başvuran adaylar ise lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum
Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı veya onaylı örneği**,
4- Lisans sonrası doktora programına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora
programına başvuranlar için lisans ve/veya yüksek lisans diploma veya mezuniyet
belgesinin aslı veya onaylı örneği***,
5- Aday çalışıyorsa çalıştığına dair belge./Çalışmıyorsa SGK tescil kaydı (Hizmet Dökümü)
6- 1 adet fotoğraf.
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
* ÖSYM tarafından
ilan
edilen “Yabancı
Dil Eşdeğerlikleri Tablosu”na
“http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf” adresinden
ulaşılabilir.
** Başarı sıralamasında, “Genel Not Ortalamaları” 100 üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci hangi sistemde
öğrenim görmüş ise o sistemdeki not ortalaması esastır. Hem 100’lük hem de dörtlük sistemde “Not
Durum Belgesi” bulunan adayın, dörtlük sistemdeki “Genel Not Ortalaması” dikkate alınacaktır. 20162017 eğitim-öğretim yılından itibaren “Genel Not Ortalaması” 4,00 üzerinden hesaplanmış olan
adayların ortalamaları, Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunun 24/03/2016 tarih ve 11/85 sayılı
kararıyla kabul edilen Tablo-2’ye göre 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı
bir tabana göre hesaplanmış adayların “Genel Not Ortalamaları”nın 100 üzerinden karşılığı, Anadolu
Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konuyla ilgili olarak alınan Senato Kararına
www.anadolu.edu.tr web sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları-Not
Karşılıkları” adresinden ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük
puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan
adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir.
*** Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan “Diploma Denklik
Belgesi”/“Okul Tanıma Yazısı” istenecektir.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN-KOŞUL BİLGİLERİ

ALT ALAN ADI

Eğitimde Dijitalleşme
(Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojisi Eğitimi)

Okul Öncesi Eğitim

ALES PUAN
TÜRÜ

E.A.‒SAY.

E.A.

KONTENJAN

ÖZEL KOŞULLAR

5

Lisansa Dayalı Doktora Programına: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği lisans mezunu olmak
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programına: Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği yüksek lisans mezunu olmak

3

Lisansa Dayalı Doktora Programına: Okulöncesi Öğretmenliği veya Çocuk
Gelişimi programlarının herhangi birinden lisans mezunu olmak
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programına: Okulöncesi Öğretmenliği veya
Çocuk Gelişimi programlarının herhangi birinden yüksek lisans mezunu olmak
Lisansa Dayalı Doktora Programına: Zihin Engelliler Öğretmenliği lisans
mezunu olmak
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programına: Zihin Engelliler Eğitimi,
Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Özel Eğitim, Otizmde Uygulamalı Davranış
Analizi programlarının herhangi birinden yüksek lisans mezunu olmak

Özel Eğitim
(Zihin Engelliler Eğitimi)

Özel Eğitim
(İşitme Engelliler Eğitimi)

Özel Eğitim (Özel
Yetenekliler Eğitimi)

E.A.‒SÖZ.‒SAY.

8

Lisansa Dayalı Doktora Programına: İşitme Engelliler Öğretmenliği lisans
mezunu olmak
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programına: İşitme Engelliler Öğretmenliği
yüksek lisans mezunu olmak
Lisansa Dayalı Doktora Programına: Üstün Zekalılar Öğretmenliği lisans
mezunu olmak
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programına: Üstün Zekalılar Öğretmenliği
yüksek lisans mezunu olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN-KOŞUL BİLGİLERİ

ALT ALAN ADI

ALES PUAN
TÜRÜ

KONTENJAN

ÖZEL KOŞULLAR

Lisansa Dayalı Doktora Programı: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
Doğal ve Bitkisel
Ürünler/Kozmetik Ürünler

SAY.

3

Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programı: Sağlık Bilimleri Enstitüsü
(Doğal ve Bitkisel Ürünler/Kozmetik Ürünler ile ilgili programlarından)
yüksek lisans mezunu olmak.
Lisansa Dayalı Doktora Programı: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.

Moleküler Farmakoloji ve
İlaç Araştırmaları

SAY.

5

Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programı: Sağlık Bilimleri Enstitüsü
(Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları ile ilgili programlarından) yüksek
lisans mezunu olmak.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONTENJAN-KOŞUL BİLGİLERİ

ALT ALAN ADI

İletişim Çalışmaları (Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık;
Gazetecilik; Radyo-TVSinema)

Uluslararası Güvenlik ve
Terör

ALES PUAN
TÜRÜ

E.A.‒SÖZ.

E.A.‒SÖZ.

KONTENJAN

ÖZEL KOŞULLAR

5

Lisansa Dayalı Doktora Programı: Basın ve Yayın, Gazetecilik, Reklam ve
Halkla İlişkiler, Sinema ve TV, Görsel Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi
alanlarından lisans mezunu olmak.
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programı: Basın ve Yayın, Gazetecilik,
Reklam ve Halkla İlişkiler, Sinema ve TV, Görsel Tasarım, İletişim Tasarımı
ve Yönetimi alanlarından yüksek lisans mezunu olmak.

3

Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programı: Uluslararası İlişkiler, Siyaset
Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Küresel Siyaset ve Uluslararası
İlişkiler yüksek lisans programlarının birinden mezun olmak

BAŞVURU, MÜLAKAT SINAVI VE ÖNKAYIT TARİHLERİ
Başvuru Tarihleri
Mülakat Tarihi
Önkayıt Hakkı Kazananların İlanı
Önkayıt Tarihi

13-20 Şubat 2019 (Mesai Saatlerinde)
21 Şubat 2019 Perşembe günü Saat 10:00’da ilgili Enstitülerde yapılacaktır.
22 Şubat 2019 Cuma günü Saat 17:00’de ilgili Üniversite/Enstitü internet sayfasında ilan edilecektir.
25 Şubat 2019 Pazartesi (Mesai Saatlerinde)

