
                                                IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 

                              LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

                                        2021 - 2022 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 

100 /2000 DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT SÜRECİ 
 

YAPILACAK İŞLEM  İŞLEM TARİHİ  

İlan Tarihi  28.09.2021 

Başvuru Tarihi  28.09.2021-04.10.2021 

 

Başvuru Yeri 

insaatmuh@igdir.edu.tr 
(başvuru belgeleri bu adrese 

gönderilecek olup, kesin 

kayıtlarda asılları teslim 

edilecektir. 

Bilimsel Değerlendirme Sınav 

Tarihi 06.10.2021 

Bilimsel Değerlendirme Sınav 

Saati 10:00 

Bilimsel Değerlendirme Sınav 

Yeri 
Mühendislik Fakültesi Toplantı 

Salonu 2.Kat** 

Sonuçların İlanı  08.10.2021 

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların 

Kayıtları  11.10.2021 – 12.10.2021 

 

 

ENSTİTÜ ADI ANABİLİM DALI ADI ALT ALAN ADI 
ALES PUAN 

TÜRÜ 
KONT. 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnşaat Mühendisliği 

İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı 

Malzemeleri; Yapım Yönetimi; Su, Ses ve 

Isı İzalosyonu dahil) 

SAY 3 Adet 

 

 



Öğrenci Burs Başvuru Şartları (YÖK Genel Şartlar) 

MADDE 6- 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.  

a) T.C. vatandaşı olmak.  

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

c) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.  

ç) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor 

olmak.  

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.  

e) Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı 

zamanlı vb.) çalışmıyor olmak.  

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

 

Doktora Burs Programı Başvuru Koşulları (Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü): 

 

1. Hâlihazırda aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak. 
2. Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Doktora Programına Başvuru Koşullarını sağlamış olmak.   
3. Yüksek Lisans derecesi ile başvurularda ALES Sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmak. 
4. Lisans derecesi ile başvurularda (Bütünleşik Doktora) ALES Sayısal puan türünde en az 80 puana sahip olmak.  
5. Bütünleşik Doktora bursu için lisans diplomasına sahip olması ve lisans mezuniyet not ortalamasının 4 tam not üzerinden en az 3 veya 

eşdeğeri olması gerekir.   
6. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi 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 olması gerekir. 
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:  

 

1. Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 100/2000 Doktora Bursu Başvuru Formu (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasında 
Dokümanlar/Diğer Dokümanlar kısmından temin edilecektir.) 

2. Yüksek Lisans Diploması ve/veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir, noter onaylı veya E-Devlet çıktısı), 

3. Bütünleşik Doktora için Lisans Diploması ve/veya mezuniyet belgesinin resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir, noter onaylı veya E-

Devlet çıktısı), 

4. Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan adayların diploma ve/veya mezuniyet belgesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından 

onaylı denklik belgesi.  



5. Son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış ALES sonuç belgesi (Sayısal puan türünde)  
6. Transkript belgesinin resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir, noter onaylı veya E-Devlet çıktısı),  
7. Yabancı dil sınav sonuç belgesi, 

8. 2 (iki) adet fotoğraf,  
9. Nüfus cüzdanı resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir), 

10. Erkekler için askerlik durum belgesi. 

11. Kısa özgeçmiş ve var ise yayınlarının bir listesi 
11.Disiplin sicil durumu (transkript üzerinde yazılı olan adayın ayrıca yazı almasına gerek yoktur) 

  
DEĞERLENDİRME  
Doktora burs programına yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için; ALES puanının %50'si, yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not 

ortalamasının %15’si, yabancı dil puanının %10’u, lisans mezuniyet not ortalamasının %5’i ve yapılan yazılı/sözlü bilim veya yetenek sınavının 

%20’sine göre toplam 70 puanı sağlayanlar sıralanarak  

kontenjanlara yerleştirilirler. 

Doktora burs programına lisans derecesi ile başvuranlar için; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %20’si, 

yabancı dil puanının %10’u ve yapılan yazılı/sözlü bilim veya yetenek sınavının %20’sine göre toplam 80 puan ve üstündeki adayların 

sıralamasını yapılır ve ilgili anabilim dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans 

mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 ALES 

puanına sahip olmaları gerekir. 

 Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilecektir. 

 Bilimsel değerlendirme/mülakat sınavına girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır. 
 

** Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 

  Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonu 2.Kat 


