BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DOKTORA PROGRAMI İLAN METNİ

Üniversitemiz 2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsü doktora
programlarına öğrenci alınacaktır. Ön başvurular online olarak yapılacaktır.

Doktora Programı İçin Başvuru Koşulları


Adaylar ilan edilen programlardan sadece birine başvuru yapabilir.



Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla tezli lisansüstü programa kayıt
yaptırılamaz ve devam edilemez.



Doktora programına başvurabilmek için adayların; Anabilim Dalı’nın öngördüğü bir lisans
veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların
ise denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.



Doktora programına yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4.00 üzerinden en az 3.00
yüksek lisans not ortalamasına sahip olması ve ilgili ALES veya eş değeri puanının en az 60
olması şartı aranır.



Doktora programına lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4.00 üzerinden en az 3.50 lisans not
ortalamasına sahip olması ve ilgili ALES veya eşdeğeri puanının en az 85 olması şartı aranır.



Doktora programına öğrenci kabulünde adayın, ÖSYM yabancı dil sınavlarından en az 55
veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer yabancı dil sınavından bu puana
eşdeğer bir puana sahip olmalıdır.

Doktora Programı Başvuru Süreci


https://obs.bilecik.edu.tr//ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinde yer alan
“Ön Kayıt Başvuru” formu doldurulup, çıktısı alınır. Başvuru formunun çıktısını aday, kesin

kayda hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.


Doktora programı için başvuran adaylardan ilan edilen kontenjanın üç katı kadar öğrenci
mülakat sınavına çağrılır. Adayların, ALES veya eşdeğer puanının %50; lisans veya yüksek
lisans diploması ile başvuranlar için yüksek lisans/lisans genel not ortalamasının %20; yabancı
dil puanının %30 değerleri hesaplanır. Bu yüzdelerin aritmetik toplamına göre en yüksek
puandan düşük olana göre mülakat çağrı listesi oluşturulur.

Doktora Programı Başvuruların Değerlendirilmesi


Adayların başarı notu:


İlgili Anabilim Dalının ALES Puanının %50



Yüksek Lisans/Lisans diploması ile başvuranların Yüksek Lisans/Lisans genel not
ortalamasının %15



Yabancı Dil Puanının %15



Mülakat Sınav Puanının %20

değerleri hesaplanır ve aritmetik toplamı ile adayın başarı notu, virgülden sonra üç hanesi
dikkate alınarak hesaplanır.


Adayların başarı notları, yüksek lisans diplomaları ile başvuranlar için en az 65 puan,
lisans diplomaları ile başvuranlar için en az 85 puan olmak şartı ile en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere sıralanır.



Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES
veya eş değeri puanı, yüksek lisans/lisans genel not ortalaması ve yabancı dil puanı
yüksek olanlar tercih edilir.



Transkriptlerinde not ortalaması dörtlük sistemde olan adayların notları, yüzlük
sistemdeki karşılıkları transkriptlerinde olsa bile başvuruda dörtlük sistem notlarının
girilmesi gerekmektedir. (Dörtlük sistem not dönüşümleri YÖK’ün not dönüşüm
tablosuna göre yapılır.)



Transkriptlerinde not ortalaması yüzlük sistem olan adayların başvuruda yüzlük
sistemdeki notunu girmesi gerekmektedir.



Mülakat sınavına girmeyen veya mülakat sınav puanı 60’ın altında olan adaylar

değerlendirmeye alınmaz.

Doktora Programı Kesin Kayıt


Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, kayıt tarihleri
ile birlikte ilan edilir.



Programa kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen, belirlenen tarihlerde

kayıt

yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, başarı puanı esas alınarak yedek
adaylara çağrıda bulunulur.


Başvuru koşullarını yerine getiren ve kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, istenilen
belgeleri, süresi içerisinde enstitüye bizzat teslim ederek kaydını yaptırır. Ancak haklı ve
geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter kanalıyla belirledikleri
vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilir.



Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların tespiti
halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal
edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında
yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve
gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.



Kesin kayıt için adayların enstitüye teslim etmeleri gereken belgeler:


Online Başvuru Formunun çıktısı



ALES belgesi.

(Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde alınan ALES puanı
geçerlidir.)


Yüksek Lisans/Lisans diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi (Belgelerin asılları
da ibraz edilmek zorundadır).



Yüksek Lisans/Lisans mezuniyet not durum belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi
(Belgelerin asılları da ibraz edilmek zorundadır).



ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL veya eşdeğer yabancı dil sınav belgesinin fotokopisi.

(Yabancı dil sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır.)


Çalışan adayların çalıştıkları kurumdan (kamu ve/veya özel sektör) alınan
“Lisansüstü eğitim yapabilir.” belgesi



5 Adet fotoğraf.



Nüfus Cüzdanı fotokopisi.



Yeni tarihli askerlik durum belgesi.



10 TL Posta pulu.
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BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI
2018–2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI

Enerji Sistemleri Mühendisliği##

Makine Mühendisliği##

*Elektronik ve Bilgisayar
Mühendisliği##

Kimya Mühendisliği##

KONTENJAN

10

5

10

10

ALES
PUAN
TÜRÜ

MEZUNİYET

 Enerji Sistemleri Mühendisliği
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 Elektrik Mühendisliği
 Elektronik Mühendisliği
 Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
 Makine Mühendisliği
 İnşaat Mühendisliği
 Mekatronik Mühendisliği
 Teknik Eğitim Fakültelerinin
Makine Eğitimi, Elektrik
Öğretmenliği ve Elektronik-Bilgisayar
Eğitimi
Anabilim dallarından birinden tezli
yüksek lisans derecesi ile mezun olmak.

SAY

SAY

 Makine ve İmalat Mühendisliği
 Makine Mühendisliği
Anabilim dallarından birinden tezli
yüksek lisans derecesi ile mezun olmak.

SAY

 Elektrik Mühendisliği
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
 Enerji Sistemleri Mühendisliği
 Bilgisayar Mühendisliği
 Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği
 Yazılım Mühendisliği
 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 Biyomedikal Mühendisliği
 Mekatronik Mühendisliği
 Elektronik Bilgisayar Eğitimi
Lisans veya tezli yüksek lisans derecesi
ile mezun olmak.

SAY

 Kimya Mühendisliği
 Kimya ve Süreç Mühendisliği
 Gıda Mühendisliği
 Çevre Mühendisliği
 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 Seramik Mühendisliği
 Makine Mühendisliği
 Kimya
Anabilim dallarından birinden tezli
yüksek lisans derecesi ile mezun olmak.

## : Mülakat sınavlı değerlendirme ile öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.
* : Lisans diploması ile bütünleşik doktora öğrencisi başvuruları da kabul edilmektedir.
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Başvuru Tarihi

31 Aralık 2018 – 11 Ocak 2019

Mülakat Sınavına Girme Hakkı Kazanan
Adayların İlanı

15 Ocak 2019

Doktora Mülakat Sınav Tarihi ve Yeri

17 Ocak 2019 Saat:14:00 Anabilim Dalı Başkanlıkları

Kazananların İlanı

21 Ocak 2019

Kesin Kayıt Tarihi

23 – 24 – 25 Ocak 2019

Yedek Öğrenci İlanı

28 Ocak 2019

Yedek Öğrenci Kaydı

29 Ocak 2019

Derse Yazılma

4 – 8 Şubat 2019

Bahar Yarıyılı Başlangıcı

11 Şubat 2019

