ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıda ismi yazılı çalışma alanına 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında Doktora öğrencisi alınacaktır.
Adaylar 01-11 Ekim 2021 tarihleri arasında saat 17:00' ye kadar "http://w3.beun.edu.tr" adresinden online başvuru yapabileceklerdir. İlgililere duyurulur.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
A-ÇALIŞMA ALANI

ALES PUAN TÜRÜ

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (RF, IR ve
Akustik Sensörler, İleri Düzeyde Veri/Görüntü İşleme de
dahil)

Sayısal

DOKTORA
YURTİÇİ KONTENJAN
3

KOŞULLAR
Mühendislik Programları, Coğrafya, Matematik, Fizik, Arkeoloji, Biyoloji, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Mimarlık, Şehir
ve Bölge Planlama yüksek lisans mezunu olmak.

BAŞVURU KOŞULLARI
B-ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
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.
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.
g) Hâlihazırda aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak.

Konu ile ilgili detaylı bilgiye "https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/100-2000-usul-esaslar-01072021.pdf" adresinden ulaşılabilir.
C-DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI
a) Lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmak. (yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları eşdeğerlik
belgesi)
b) Adayların anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan
alınması zorunludur.(Son 5 (beş) yıl içinde)
c) Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak. (Son 5 (beş) yıl içinde)
D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a-Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı suretleri.
b-Lisans ve Yüksek Lisans programlarında gördükleri derslerin not ve ortalamalarını gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretleri (Transkript)
c- 1 adet vesikalık fotoğraf (yönetmeliğe uygun)
d- Son 1 ay içinde ÖSYM Sınav Sonuç sayfasından çıktısı alınmış ALES sonuç belgesi
e-Son 1 ay içinde ÖSYM Sınav Sonuç sayfasından çıktısı alınmış YÖKDİL ,YDS, ÜDS, KPDS sonuç belgesi veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav sonuç belgesi
f- SGK tescil ve hizmet dökümü belgesi.
g- Adli sicil kaydı belgesi.
f- Adaylar istenen evraklarla http://w3.beun.edu.tr adresinden 01-11 Ekim 2021 tarihleri arasında saat 17:00'ye kadar online başvuru da yapabileceklerdir.
E- DEĞERLENDİRME
a- Başvurduğu programın puan türünde ALES sayısal standart puanının %50'si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığı) %25’i ve mülakat başarı
notunun %25’i alınarak hesaplanır. Mülakat sınavında 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler. Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora
programlarına kabul edilir.
F- KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
a- Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı suretleri (yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları eşdeğerlik belgesi)
b-Lisans ve Yüksek Lisans programlarında gördükleri derslerin not ve ortalamalarını gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretleri (Transkript)
c-Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf
d-Son 1 ay içinde ÖSYM Sınav Sonuç sayfasından çıktısı alınmış (ALES) sonuç belgesi
e-Son 1 ay içinde ÖSYM Sınav Sonuç sayfasından çıktısı alınmış YÖKDİL ,YDS, ÜDS, KPDS sonuç belgesi veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav sonuç belgesi
f- Adli sicil kaydı belgesi.
e- SGK tescil ve hizmet dökümü belgesi.
g-Askerlik Durum Belgesi, (erkek öğrenciler için)
NOT: Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir, Üniversiteyle ilişiği kesilir.
G- SINAV VE KAYIT TARİHLERİ
DOKTORA MÜLAKAT SINAVI TARİHİ
DOKTORA MÜLAKAT YERİ

: 12 Ekim 2021
: Mülakatlar Online yapılacaktır. Mülakat Tanıtım Rehberi Enstitimüz web sayfasından duyurulacaktır. "https://fbe.beun.edu.tr/"

DOKTORA MÜLAKAT SAATİ

: 14:00

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

: 13 Ekim 2021

KESİN KAYIT TARİHLERİ

: 13-14 Ekim 2021

NOT :
1- Başvuru belgelerinden herhangi birinin eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Her bir alan için en az 3 öğrencinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitime başlaması gerekmektedir, aksi durumda ilgili kontenjanların tamamı iptal edilecektir.
3- Daha fazla bilgi edinmek isteyenler ilgili Enstitü Öğrenci İşlerine başvurabilir. Fen Bil. Enst. (0372 291 2382)

