
Başvuru Süreci 

1. Yüksek Lisans Başvurularında ALES puanı gerekli midir? 

Evet gereklidir. Başvuruda; başvurulan programın puan türünde standart ALES puanı en az 55 

olmalıdır. ALES puanı 55 den düşük olan adaylar Yüksek Lisansa başvuru yapamazlar. 

2. Yüksek Lisans Başvurularında Yabancı Dil puanı gerekli midir? 

Hayır gerekli değildir. Ancak Öğrencinin 40 ve üzeri YDS veya eşdeğer yabancı dil puanı varsa, 

bu puan değerlendirmeyi %10 oranında etkiler. 

3. Yüksek Lisans başvuru değerlendirmesi nasıl yapılır? 

Değerlendirmede; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet notunun %40'ı, varsa YDS veya eş 

değer sınav puanının %10'u toplanarak başarı puanı hesaplanır. Başarı puanı 60 ve üzerinde 

olan adaylar başarı puanına göre sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve 

yedek adaylar belirlenir. Başarı puanının eşitliği halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan 

adaya öncelik verilir. 

4. FAS sınavı nedir, Yüksek Lisans ve Doktora başvuru sürecinde hangi öğrenciler bu sınava girmek 

zorundadır? 

Farklı alan sınavı anlammına gelir. Lisans derecesini başvurduğu tezli yüksek lisans 

programından farklı alanda almış olan aday, öncelikle başvurduğu alanla ilgili yazılı olarak 

yapılacak Farklı Alan Sınavı (FAS)’na alınır. Bu sınavdan 50/100 ve üzerinde puan alan aday 

değerlendirmeye alınmaya hak kazanır. FAS sınavında başarılı olamayan öğrencilerin Yüksek 

Lisans başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

5. Yüksek Lisans ve Doktora başvurularında bağıl sistemden mezun olan öğrencilerin not dönüşümleri 

nasıl yapılır? 

Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin dönüşümlerde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır. 

Ancak, transkriptinde dörtlük sistem ile birlikte 100’lük sistemle genel not ortalaması varsa 

YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaz. 

6. Doktora başvurularında ALES puanı gerekli midir? 

Evet gereklidir. Başvuruda; başvurulan programın puan türünde standart ALES puanı en az 55 

olmalıdır. ALES puanı 55 den düşük olan adaylar Yüksek Lisansa başvuru yapamazlar. 

7. Doktora başvurularında Yabancı Dil puanı gerekli midir? 

Evet gereklidir. YDS veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından en az 55 puana sahip olmak 

gerekir. Yabancı dil puanı 55 den düşük olan adaylar doktoraya başvuru yapamazlar. 

8. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların hangi koşulları sağlaması gerekir? 

Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 

üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünde en az 

80 ALES puanına sahip olmaları gerekir. 



Genel İşlemler 

1. Anabilim dalı ve programlarla ilgili bilgilere nereden ulaşabilirim? 

Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasından enstitümüz bünyesindeki tüm anabilim dalları ile ilgili 

bilgilere ulaşabilirsiniz. 

2. Özel öğrenci statüsü nedir, hangi öğrenciler kabul edilir? 

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak 

isteyenler, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü öğrencilerin aldığı derslere özel 

öğrenci olarak kabul edilebilir. 

3. Özel öğrencilik süresi ne kadardır? 

Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp 

süresi iki yarıyılı geçemez. 

4. Özel öğrenci statüsünde olanlar öğrencilik haklarından faydalanabilir mi? 

Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

5. Lisansüstü öğrenim hakkı kazanan öğrenciler, özel öğrenci iken alıp başarılı oldukları derslerden 

muaf sayılabilirler mi? 

Lisansüstü öğretim hakkı kazanan öğrenciler, özel öğrenci olarak aldığı derslerden notu 

80/100 ve üzeri olmak koşulu ile en fazla 2 dersten muaf sayılabilir. 

6. Özel öğrenci olarak başvuruda bulanan öğrenciler hangi formu doldurmalıdır? 

Özel Öğrenci olarak ders(ler) almak isteyenler FORM-3 ü bilgisayar ile doldurur, çıktısını alıp 

ilgililere imzalatır. FORM-3 ve ekleri anabilim dalı başkanlığına kontrol ettirilir, başkanın uygun 

bulması halinde Form onaylanır. FORM-3 ve ekleri öğrenci tarafından Enstitü Öğrenci İşleri 

Birimine teslim edilir. Normal ders kayıt süresi tamamlandığında Öğrenci İşleri Birimi seçilen 

derslere kayıtlı öğrenci bulunup bulunmadığını kontrol eder ve uygun olması halinde konu 

EYK gündemine alınır. EYK kararı ile Enstitü Öğrenci İşleri Birimi öğrencinin derse kayıt işlemini 

yapar ve süreç tamamlanır. 

7. Kurum dışından ders alınabilir mi? 

Evet kurum dışından ders alınabilir. 

8. Kurum dışından ders almak için neler yapılmalıdır? 

Kurum dışından ders(ler) (en fazla 2 ders) almak isteyen öğrenci FORM-6 yı bilgisayarla 

doldurup çıktısını alarak imzalar ve danışmanına onaylatır. FORM-6, alınmak istenen derslerin 

içeriği ile birlikte anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Anabilim dalı başkanlığının uygun 

bulması halinde başkanın da onayladığı FORM-6 ve ekleri üst yazı ekinde Enstitüye iletilir. 

Anabilim dalı başkanı konuyu uygun bulmaması halinde FORM-6 yı muhalefet ederek imzalar 

ve Enstitüye iletir. 

9. Ders saydırma işlemleri nasıl yapılır? 



Öğrenci FORM-7 yi bilgisayarla doldurup ekleri (transkript ve ders içerikleri) ile birlikte 

anabilim dalına teslim eder. ABDK veya intibak komisyonu konuyu görüşülerek Enstitüye 

sunulmak üzere karar verir. ABDB FORM-7 ve eklerini üst yazı ekinde Enstitüye iletir. EYK 

kararı olumlu ise saydırılmak istenen dersler Öğrenci İşleri Birimi tarafından otomasyona 

işlenerek süreç tamamlanır. 

10. Askerlik sevk tehir işlemi nasıl yapılır?  

Öğrenci FORM-8 i bilgisayar ile doldurup Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim eder. Enstitü 

Öğrenci İşleri Birimi FORM-8 i paraflayıp Müdür’e sunar. Müdür Formu onaylar. Enstitü 

Öğrenci İşleri Birimi gerekli yazışmaları yaparak süreci tamamlar. 

11. Askerlik sevk tehir iptali işlemi nasıl yapılır?  

Öğrenci FORM-9 u bilgisayar ile doldurup imzalar. Danışmanına ve anabilim dalı başkanlığına 

onaylatır. Onayları tamamlanan FORM-9 öğrenci tarafından Enstitü Öğrenci İşleri Birimine 

teslim edilir. Enstitü Müdürü’nün onayından sonra gerekli işlemler Öğrenci İşleri Birimi 

tarafından yapılarak süreç tamamlanır. 

12. Enstitü ile ilgili dönem uzatma durumlarında ödenemsi gereken harç ücreti hangi hesaba 

yatırılacaktır. 

Ziraat Bankasına ait aşağıdaki IBAN numaralı hesaplara yatırılacaktır. 

Doktora: TR 74 0001001561347427365103 

Yüksek Lisans: TR15 0001001561347427365098 

Tezler ve İlgili Süreçler 
1. Yüksek Lisans ve Doktora tez önerisi verme ile ilgili süreç takvimi aynı mıdır? 

Hayır. İki programın tez önerisi ile ilgili süreç takvimi farklıdır. 

2. Yüksek Lisans Tez Önerisi ne zaman ve nasıl verilmelidir? 

Yüksek lisans için tez konusu ve çalışma planı en erken ikinci yarıyılın başında en geç ikinci 

yarıyılın sonunda danışman tarafından anabilim dalı başkanlığına sunulur (Senato: MADDE 

28). Tez çalışmasında yasal veya özel izin belgesi gerektiren durumlarda, izin belgelerinin tez 

önerisiyle birlikte verilmesi gerekmektedir (Senato: MADDE 29). 

3. Doktora için Tez önerisi ne zaman verilmelidir? 

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde tez önerisini tez 

izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur (Senato: MADDE 38-a). Öğrenci tez önerisini 

(FORM-31) sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır (Senato: MADDE 

38-b). 

4. Doktora Tez izleme Komitesi ne zaman oluşturulmalıdır? 

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanı tarafından en geç bir ay içinde, birisi 

danışman, birisi anabilim dalı içinden ve diğeri de anabilim dalı dışından olmak üzere toplam 



üç öğretim üyesinden oluşan bir Tez İzleme Komitesi önerisi anabilim dalı başkanlığına 

sunulur. ABDK’da görüşülen konu Enstitüye önerilmek üzere karara bağlanır. Komite EYK kararı 

ile kesinleşir. 

5. Yüksek Lisans Tez önerisi için hangi formlar hazırlanır ve süreç nasıl devam eder? 

• Danışman ve öğrenci “Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu” nu (FORM-30) 

bilgisayarla doldurur. Öğrenci; “Tez Konusu ve Planı” (FORM-31) bilgisayarla doldurur. 

Danışman öğrencinin doldurduğu FORM31 i inceler. FORM-30 ve FORM-31 den 3 er 

nüsha çıktı alınır, ilgili alanlar öğrenci ve danışman tarafından paraflanır ve imzalanır. Bir 

nüsha (FORM-30 ve FORM-31) danışmanda bir nüsha öğrencide kalır. Kalan son nüsha 

zarflara konur ve zarflar kapatılıp imzalanır. İsteğe Bağlı olarak Fikir Hak Sahipliği Beyanı 

(FORM-32) doldurularak fikir hak sahipliği anlaşması yapılabilir. 

• Kapalı zarf içindeki Tez Önerisi (FORM-30 ve FORM-31), danışman tarafından yazılan 

dilekçe ekinde anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Tez Konusu 

ve Planı (FORM-31) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma 

altında olup yazarları dışındaki kişilerce KESİNLİKLE çoğaltılamaz, herhangi bir metotla 

kopyalanamaz ve fotoğraflanamaz. Bu nedenle, anabilim dalı başkanlığı kapalı zarf ile 

teslim edilen bu Formları serbestçe dolaşıma açamaz. Bu aşamada tüm sorumluluk 

anabilim dalı başkanlığına aittir. Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 9 Aralık 

2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilen 53. Maddesinin (b) fıkrasının (2-

g) bendinde “İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser 

sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak” KINAMA 

cezası gerektiren bir suç olarak tanımlanmaktadır. 

• Anabilim dalı başkanı en geç 15 gün içinde kurul üyelerini, danışmanı ve öğrenciyi 

gündemi belirterek yazılı olarak (EBYS, e-posta veya imzalı liste) toplantıya davet eder. 

• Anabilim dalı kurul toplantısında; danışman ve öğrencinin bulunmadığı ya da toplantı 

yeter sayısının sağlanamadığı durumlarda kapalı zarf açılmaz ve bu gündem maddesi 

ileri bir tarihe ertelenir. Danışman veya öğrencinin hazır bulunduğu ve toplantı üye yeter 

sayısının sağlandığı durumda Tez Önerisi zarfı açılır ve FORM-30 ile FORM-31 deki ilk 

sayfa üzerindeki bilgiler okunarak konu tartışmaya sunulur. Yüksek lisans tez konusu 

önerisi ABDK’na katılanların oybirliği veya oyçokluğu ile karara bağlanır. Karar öğrenciye 

sözlü olarak hemen bildirilir. 

• Düzeltme verilmesi halinde yapılacak düzeltmeler öğrenciye bir liste ile bildirilir. Öğrenci 

düzeltmeleri bir hafta içinde tamamlayarak yeniden hazırladığı FORM-30 u ve FORM-

31 i danışmanına ve anabilim dalı başkanlığına onaylatıp (düzeltme yapıldıktan sonra 

onaylanmıştır ibaresi mutlaka işaretlenmelidir) FORM31 i tekrar kapalı zarf içinde 

anabilim dalı başkanlığına teslim eder. FORM-30, FORM-31 ve kurul kararı anabilim dalı 

başkanlığı tarafından üst yazıyla Enstitüye iletilir. 

• EYK kararıyla kesinleşen tez konusu tescillenerek tez konu başlığı Öğrenci İşleri Birimi 

tarafından öğrencinin dosyasına işlenir ve süreç tamamlanır. 

6. Doktora tez öneri formu teslim süreci nasıl devam eder? 

• Öğrenci; “Tez Konusu ve Planı” (FORM-31) bilgisayar ortamında doldurur. Danışman 

öğrencinin doldurduğu Formu inceler. FORM-31 ve TİK Toplantı Davetiyesi FORM-33 

den 5 (beş) nüsha basılır, ilgili alanlar öğrenci, danışman ve anabilim dalı başkanı 

tarafından imzalanır. FORM-31 ve FORM-33 den bir nüsha danışmanda bir nüsha 



öğrencide kalır. Geriye kalan 2 nüsha TİK üyelerine FORM-33 (öğrenci kopyası) 

imzalatılarak teslim edilir. İsteğe Bağlı olarak Fikir Hak Sahipliği Beyanı (FORM-32) 

doldurularak fikir hak sahipliği anlaşması yapılabilir. 

• Formların TİK üyelerine teslimatı toplantı tarihinden en az on beş gün önce yapılır. 

Formlar paraflı ve imzalı olmak şartıyla TİK üyelerine e-posta yoluyla da gönderilebilir. 

İletiler (veya kargo belgeleri) kayıt altına alınmalıdır. Davetiyede (FORM-33), TİK üyeleri 

ve öğrenci ile görüşülüp kararlaştırılmış TİK Toplantı tarihi, saati ve yeri belirtilir. 

• TIK üyeleri toplantı tarihi ve saatinde belirtilen yerde toplanır. Öğrenciye tez konusunu 

sunması için yeterli süre verilir ve soru cevap şeklinde sözlü savunması alınır. 

• Öğrenci, belgeye dayalı mazereti olmaksızın toplantıya katılmaması halinde BAŞARISIZ 

sayılır. 

• TIK toplantısında öğrenci en çok 40 dakika süre ile tez konusunu sunar. Toplantının 

soru-cevap bölümü 20 dakikadan az olamaz. Toplantı sonunda öğrenci salon dışına 

alınır ve Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı (FORM-34) doldurulur. Öğrenci 

tekrar salona alınarak sonuç sözlü olarak bildirilir. 

• Tez Konusu Önerisi RET edilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme 

hakkına sahiptir. Bu durumda süreç 1. Adımdan başlar. Tez önerisi ikinci kez reddedilen 

öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 

• Toplantı sonunda son nüsha FORM-31 (TİK üyelerince paraflı), FORM-33 ve FORM-34 

anabilim dalı başkanlığına kapalı zarf içinde teslim edilir. Anabilim dalı başkanlığı 

FORM-31, FORM-33 ve FORM-34 belgelerini elektronik ortamda üst yazı ekinde 

Enstitüye iletilir. Belgeler tekrar kapalı zarf içinde Enstitüye elden teslim edilir. 

• EYK Form ve eklerini dikkate alarak tez konusu önerisini değerlendirir. Gerekli görülürse 

danışman veya TİK görüşü alınmak suretiyle değişiklik isteyebilir. Tez konusu önerisi 

tescil kararı anabilim dalı başkanlığına iletilir. Anabilim dalı başkanlığı danışmanı ve 

öğrenciyi bilgilendirir. 

• Tescil kararı ve tez konu başlığı Enstitü Öğrenci İşleri Birimi tarafından öğrencinin 

dosyasına işlenerek süreç tamamlanır. 

7. Doktora Tez önerisi onaylandıktan sonra Tez izleme süreci nasıl devam eder? 

• Tez önerisi kabul edilen doktora öğrencisi, her altı aylık dönemde (Ocak-Haziran ve 

Temmuz-Aralık) tez çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri içeren Tez İlerleme Raporu’nu 

(FORM-35) hazırlayıp danışmanına sunar. 

• Danışman raporu onaylayıp TİK üyeleri ve öğrenci ile görüşmek suretiyle en erken bir 

ay sonrası için bir toplantı günü, saati ve yeri belirler. 

• Öğrenci, ilgili toplantı için Tez İzleme Komitesi Toplantı Daveti (FORM-33) hazırlar, 

imzalar ve danışmanına da imzalatır. Öğrenci her TİK üyesine FORM-33 ve FORM-35 i 

teslim eder. Teslimat kargo, eposta veya elden yapılabilir. Teslimat belgeleri kayıt altına 

alınmalıdır. 

• Toplantı günü öğrencinin sunumu, Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı (FORM-36) 

kullanılarak değerlendirilir ve Form TİK üyeleri tarafından imzalanıp anabilim dalı 

başkanlığına teslim edilir. 

• Anabilim dalı başkanlığı FORM-33, FORM-35, FORM-36 ve varsa eklerini üst yazı ekinde 

Enstitüye iletir 

• Enstitü Öğrenci İşleri Birimi belgeleri öğrencinin dosyasına işler ve süreç tamamlanır. 

8. Tez ilk teslimi için neler yapılmalıdır? 



• FBE tez bitirme ve kontrol formu online olarak doldurulup, tezin son hali eklenerek 

gönderilir. FBE tez inceleme birimine ulaşan tezler turnitin benzerlik incelemesi yapılır . 

Turnitin benzerlik yüzdesi %25 in altında ise öğrencimize bilgilendirme amaçlı onay 

maili ile birlikte turnitin benzerlik raporu öğrenci ve danışmanına gönderilir.  

• Turnitin benzerlik yüzdesi %25 ve üzeri olan tezler ve tez yazım kılavuzuna göre 

hazırlanmayan tezler için savunma tarihi verilemeyeceğinden, benzerlik yüzdesinin 

yüksek olduğu tezler için savunma tarihi başvurusu yapılamaz. Benzerlik yüzdesi %25 

altına indirilip, tez yazım kılavuzuna göre yazılan tezler için yeniden yukarıdaki formun 

doldurulup gönderilmesi gereklidir. 

• Öğrencimiz bu onay mailini aldıktan sonra; 1. Turnitin benzerliğini gösteren sayfanın 

çıktısı, 2. Tez Değerlendirme ve Sınav Jürisi Öneri Formu (FORM-40), Tez Ön Kontrol ve 

Teslim Formu (FORM-41), Tez Çalışması Etik Beyanı (FORM-42) ve Doktora için yayın 

şartı TİK onayını (FORM-43) kendi anabilim dalı başkanlığına teslim etmelidir. Anabilim 

dalı kurulu kararı ve  1,2 evrakları EBYS ile Fen Bilimleri Enstitüsüne Salı günü saat 

16:00'ya kadar gönderilmelidir.  

9. Tez savunma tarihi almak için FORM-40 doldurulurken nelere dikkat edilmelidir? 

Tez ilk teslimi sırasında FORM 40 içerisine öğrenci ve danışmanı tarafından tez savunma tarihi 

belirlenirken; kararın anabilim dalından Enstitüye gönderildiği tarihten en erken 1 ay sonra 

tarih verilebileceğine dikkat edilmelidir. 

10. Tez savunma tarihi alırken Fen Bilimleri Enstitüsüne tez çıktısı teslim etmek gerekiyor mu? 

Tez savunmasına kadar Fen Bilimleri Enstitüsüne tez çıktısı teslim etmeye gerek yoktur. Çıktı 

teslimi tez savunması yaptıktan sonraki süreçte yapılacaktır. 

11. Tez savunma Tarihi EYK tarafından onaylandıktan sonra dışarıdan katılacak Jüri üyelerine tez 

teslimi ve görevlendirme belgeleri nasıl teslim edilecektir? 

Tez savunma tarihinin EYK toplantısında onaylanmasından sonra enstitümüz tarafından 

öğrencinin danışmanına dışarıdan tez savunmasına katılacak olan öğretim üyelerinin 

görevlendirme yazısı gönderilir. Danışmanın üç gün içerisinde mail ya da posta yolu ile tezin 

savunulacak son halini jüri üyelerine görevlendirme belgelerini de ekleyerek göndermesi 

gerekmektedir. 

12. Yüksek Lisans veya Doktora tezi başarısız bulunan öğrencilerin durumu ne olur? 

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

13. Yüksek Lisans veya Doktora tezi reddedilen öğrencilere tezsiz yüksek lisans diploması verilir mi? 

Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, gerekli koşulları yerine getirmiş olmak 

kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Seminer ve Yeterlik Sınavı 

1. Seminer Dersi hangi döneme kadar başarılmak zorundadır? 

Yüksek Lisans ve Doktoranın ilk dört döneminde seminer dersi başarılmak zorundadır. Seminer 

dersini ilk dört dönemde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir. 



2. Seminer Kitapçığı hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir? 

Seminer Kitapçığı seminer şablonu kullanılarak hazırlanacaktır. Tez yazım kılavuzu dikkate 

alınmalıdır (http://fbe.firat.edu.tr/tr/node/425). 

3. Seminer dersini başaramayan bir doktora öğrencisi yeterlik sınavına girebilir mi? 

Derslerini ve seminerini tamamlayan doktora öğrencileri yeterlik sınavına girebilir. 

4. Seminer kitapçıklarının Enstitüye teslimi için son tarih ne zamandır? 

Seminer kitapçıklarının Enstitüye teslim tarihi Bahar ve Güz dönemi sonunda ilgili eğitim 

öğretim yılı akademik takviminde yer aldığı şekildedir.  

5.Seminer Dersi kaç kredi ve AKTS'dir ? 

Seminer dersinin ulusal kredisi olmayıp 6 AKTS’dir. 

6. Seminer dersi ilgili dönemde seçildikten sonra süreç nasıl işlemektedir ? 

• Öğrenci otomasyonunda Seminer Dersini seçen öğrenci dönem başında danışmanı ile 

birlikte bir seminer konusu ve çalışma planı belirler. 

• Sunum tarihleri anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili dönemin sonunda ve en geç bir 

hafta önceden duyurulur. 

• Öğrenci, anabilim dalı başkanlığınca açıklanan seminer sunum haftalarında/günlerinde 

seminer çalışmasını akademik dinleyicilere açık ortamda dijital yöntemlerle sunmak ve 

Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığı seminer kitapçığını danışmanına teslim 

etmek zorundadır. 

• Etkinlik duyurusu, seminer sunumu yapacak her öğrenci için ayrı ayrı olmak üzere 

FORM-22 ile etkinlikten en az 7 (yedi) gün önce yapılmalıdır. 

• Her sunum/seminer için Toplantı Katılımcı Listesi (FORM-23) ayrı ayrı oluşturulup 

katılımcılara imzalatılır. 

• Seminerden sonra seminer jürisi tarafından FORM-24 ün ilgili alanları doldurularak 

anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. FORM-24 ün “Değerlendirme ve Karar” Bölümü 

hariç diğer kısımlar toplantı öncesi bilgisayar ile hazırlanabilir. Bu durumda jüri ilgili 

alanları sunumdan sonra mavi mürekkepli kalem ile doldurur. 

• Her seminere ait FORM-22, FORM-23 ve FORM-24 ile seminer kitapçığı pdf dosyası 

anabilim dalı başkanlığının üst yazısıyla Enstitüye iletilir. 

• Jüri tarafından başarısız bulunan öğrencinin aynı yarıyıl içinde olmak koşuluyla 30 gün 

içinde yeniden sunum yapması istenir. İkinci sunumda da başarısız bulunan öğrenci 

dersi tekrar almak zorundadır. Ders başarılıncaya kadar AKTS kredisi öğrenci ders 

yüküne işlenmez. 

• Başarılı bulunan öğrenciler için Öğrenci İşleri Birimi seminer kitapçığını teslim alarak 

otomasyon üzerinde gerekli işlemleri yapıp süreci tamamlar. 

NOT: Yukarıda üstü çizilen cümleler pandemi süresince geçerli olmayan durumlardır. 

7. Seminer sunumu dijital ortamda yapıldıktan sonra doldurulması gereken formlar hangileridir? 

Devam eden pandemi sürecinde sadece FORM-24 doldurulacaktır. Bu 

forma http://fbe.firat.edu.tr/tr/node/432 bağlantısından ulaşabilirisiniz. 

http://fbe.firat.edu.tr/tr/node/425
http://fbe.firat.edu.tr/tr/node/432


8. Seminer evrakları ilgili anabilim dalı tarafından Enstitüye nasıl gönderilmelidir, anabilim dalı kurul 

kararı gerekli midir? 

Seminer evrakları Enstitüye anabilim dalı tarafından EBYS ile gönderillmelidir. Anabilim dalı 

kurulu kararı gerekli değildir, üst yazı yeterlidir. 

9. Doktora yeterlik sınavına yıl içerisinde herhangi bir zamanda girilebilir mi? 

Hayır. Doktora yeterlik sınavı, güz yarıyılı için Kasım-Aralık, bahar yarıyılı için ise Nisan-Mayıs 

aylarında yapılır 

10. Doktora Yeterlik sınavı nedir, kaç defa girme hakkı vardır ? 

Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve 

kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının 

ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. 

11. Doktora yeterlik sınavına doktoranın hangi dönemine kadar girme zorunluluğu vardır? 

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul 

edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

12. Doktora Yeterlik sınavından başarısızlık durumunda ne olur? 

Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir. 

13. Doktora Yeterlik sınav jürisi kim tarafından belirlenir? 

Yeterlik sınav jürisi, yeterlik komitesi tarafından belirlenir, enstitü onayı ile kesinleşir. 

14. Doktora Yeterlik sınavı Jürisi kimlerden oluşur? 

Yeterlik sınav jürisi en az ikisi üniversitemiz dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim 

üyesinden oluşur. En az birisi üniversitemiz dışından olmak üzere 2 yedek üye belirlenir. 

15. Doktora Yeterlik sınavında öğrencinin danışmanının oy hakkı var mıdır? 

Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın 

oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur 

16. Doktora Yeterlik sınavı nasıl yapılır, başarı kriteri nedir? 

Doktora Yeterlik sınavında ilk olarak adaylar yazılı sınava alınır. Yazılı sınavdan 50/100 puan ve 

üzeri alan adaylar, akademik dinleyicilere açık ortamda dijital ortamda sözlü sınava 

alınır. Yazılı sınav süresi en az 90 dakika, sözlü sınav süresi ise en az 60 dakikadır. Öğrencinin 

yeterlik sınavından başarılı sayılabilmesi için yazılı sınav notunun %65’i ile sözlü sınav notunun 

%35’inin toplamı en az 65/100 olmalıdır. Sınav jürileri öğrencinin başarılı veya başarısız 

olduğuna salt çoğunlukla karar verir. 

17. Doktora Yeterlik sınavı sonuçları enstitüye nasıl iletilir? 

Sözlü oturum için Katılımcı Listesi (FORM-23) hazırlanıp katılımcılara imzalatılır. Sözlü 

sınavdan sonra sınav jürisi dijital ortamda kapalı oturumda Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağını 

(FORM-25) hazırlar, imzalar ve yeterlik komitesi başkanına tüm sınav evrakını (FORM-23, 



FORM-25, yazılı ve sözlü soru cevap tutanakları ve sözlü sınav dijital kaydı dahil) açık zarf 

içinde teslim eder. Yeterlik komitesi sınav evrakını inceler. Komite, sınavın sağlıklı yapılıp 

yapılmadığını evrakların eksik olup olmadığını kontrol ederek Doktora Yeterlik Komitesi Karar 

Tutanağı (FORM-26) doldurup, FORM-26 dışarıda kalacak şekilde diğer evrakları (FORM-23, 

FORM-25 ve soru/cevap kağıtları) kapalı zarf içinde anabilim dalı başkanlığına teslim eder. 

18. Doktora Yeterlik sınavı evrakları anabilim dalı kurulu kararı ile mi enstitüye gönderilir? 

Anabilim dalı başkanlığı FORM-26 yı ve eklerini üst yazı ile en geç 3 (üç) gün içinde Enstitüye 

iletir. Anabilim dalı kurulu kararına gerek yoktur. 

19. Doktora Yeterlik sınavının ilkinde başarısız olunursa ne olur? 

Yeterlik sınavında ilk kez başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda aynı jüri tarafından tekrar 

sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 

20. Doktora Yeterlik sınavını başaran bir öğrenci sınavdan sonraki dönemde kredili ders alabilir mi? 

Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa 

bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını 

isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak (75/100 almak) 

zorundadır 

Yüksek Lisans 

1. Yüksek Lisans programında ne amaçlanır? 

Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere 

erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. 

2. Yüksek Lisans kaç dönemden oluşur, en fazla kaç dönemde tamamlanır? 

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu 

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp 

yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. 

3. Yüksek Lisans öğrencilerine danışman ataması nasıl yapılır? 

Yüksek lisans veya doktora programını kazanan öğrencilere; program yürütme 

kurulu/anabilim dalı kurulu tarafından ilk iki hafta içinde öncelikle ilgili anabilim/bilim dalında 

kontenjan talep eden öğretim üyeleri içerisinden öğrenci ve ilgili öğretim üyesinin görüşü ile 

danışman belirlenir, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Program yürütme 

kurulu/anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversitenin 

diğer öğretim üyeleri arasından da danışman atanabilir. 

4. Yüksek Lisans öğrencilerinin danışman tercih hakkı var mıdır? 

Kesin kayıt sırasında danışman tercih formu olan FORM-1 öğrenci tarafından el yazısı ile 

doldurulur, imzalanır ve Enstitüye teslim edilir. Enstitü, her yarıyıl başında kayıt yaptıran 

öğrencilerin listelerini ve FORM-1 belgelerini anabilim dallarına iletir. ABDK toplantısında 

FORM-1 belgeleri dikkate alınarak her öğrenci için bir danışman belirlenir. Anabilim dalı 

başkanlığı eksiksiz doldurulan Formları ABDK kararı ile birlikte üst yazı ekinde Enstitüye 



iletir. Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) tarafından kesinleştirilen danışmanlık görevleri anabilim 

dalı başkanlığına bildirilir. Başkanlık öğrenciyi ve danışmanı bilgilendirir. 

5. Yüksek Lisansı bitirmek için kaç kredi ve AKTS'lik ders almak gereklidir? 

Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için toplam yirmi bir+üç (FBE610 dersi) ulusal 

krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından, bir 

eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS 

kredisinden oluşur. 

6. Yüksek Lisanstan mezun olmak için FBE610 dersini almak zorunlu mudur? 

Evet. FBE610 dersinden başarılı olmayan öğrenciler Yüksek Lisanstan mezun olamazlar. 

7. Yüksek Lisanstan mezun olmak için sempozyum veya yayın koşulu var mıdır? 

Hayır. Yüksek Lisanstan mezun olmak için sempozyum veya yayın koşulu yoktur. 

8. Yüksek Lisansta kredili bir ders için ara sınav ve Genel sınavın etki oranı nasıldır? 

Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu, ara sınav notu ile genel sınav notunun aritmetik 

ortalaması alınarak hesaplanır ve aşağıdaki çizelgeye göre harf notlarından biri başarı notu 

olarak verilir: 

 

9. Yüksek Lisansta kredili bir dersten geçmek için ara sınav ve genel sınavın aritmetik ortalaması en az 

ne olmalıdır? 

Yüksek lisansta bir dersten başarılı sayılmak için ara sınav ve genel sınavın aritmetik 

ortalamasının en az DC harf notu yani en az 65 puan olması gerekir. 

10. Yüksek Lisansta ortalama yükseltmek amacı ile başarılı olunan dersler tekrarlanabilir mi? 

Evet, tekrarlanabilir. 

Doktora 
1. Doktora programının amacı nedir? 

Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve 

derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için 

gerekli becerileri kazandırır. 

2. Doktora programı ikinci öğretim olarak açılabilir mi? 



Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz. 

3. Doktorada kredili bir ders için ara sınav ve genel sınavın etki oranı nedir? 

Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu, ara sınav notu ile genel sınav notunun aritmetik 

ortalaması alınarak hesaplanır ve aşağıdaki çizelgeye göre harf notlarından biri başarı notu 

olarak verilir: 

 

4. Doktorada kredili bir dersten başarılı olmak için ara sınav ve genel sınav aritmetik ortalaması en az 

kaç olmalıdır? 

Doktorada kredili bir dersten dersten başarılı sayılmak için harf notunun en az CB veya en az 

75 puan olması gerekir. 

5. Doktorada bütünleme sınavı var mıdır? 

Evet. Genel sınavda başarısız olan bir öğrenci bütünleme sınavına girebilir. 

6. Doktora programının azami tamamlama süresi ne kadardır? 

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için her dönem için kayıt 

yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; 

lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört 

yarıyıldır. 

7. Doktorada kredili dersleri başarı ile tamamlamak için azami süre ne kadardır? 

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli 

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 

altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin 

programla ilişiği kesilir. 

8. Öğrencinin Doktora tez savunma sınavına girebilmesi ve Doktora tezinin sonuçlandırılması için 

hangi koşulların sağlanması gerekmektedir? 

• En az 3 olumlu tez izleme komite raporu 

• En az 240 AKTS kredisi  

• En az 24 Kredilik ders 

• 9. sorudaki yayın şartlarından en az birini yerine getirmelidir. 

9. Doktora tez savunmasına girebilmek için hangi yayın şartını yerine getirmek gereklidir? 



Aşağıdaki yayın şartlarından en az birini yerine getirmelidir. 

• Doktora tezinden üretilmiş uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayına kabul 

edilmiş en az bir adet makale, tez ile birlikte enstitüye teslim edilmelidir. Bu dergi; SSCI 

(Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index), SCI-

Expanded (Science Citation Index) içinde tanımlanan dergilerden olmalıdır. 

• Doktora tezinden üretilmiş yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda 

öğrenci tarafından en az bir adet sözlü bildiri sunulduğunu veya davetli konuşmacı 

olunduğunu belirten yazı/katılım belgesi de yayımlanmış/yayına kabul edilmiş makale 

şartını sağlar. 

Yatay Geçiş 

1. Yatay Geçiş yolu ile Lisansüstü öğrenci kabulu nasıl yapılır? 

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim 

kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, 

lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme 

koşulları senato tarafından belirlenir. 

2. Yatay Geçiş için hangi koşullara sahip olmak gerekir? 

Lisansüstü programın başvuru koşullarını sağlamak, ders döneminde olmak, en az bir dönem 

ders almış olmak ve aldığı derslerin hepsinden başarılı olmak koşuluyla, not ortalaması tezli ve 

tezsiz yüksek lisansta 75/100, doktorada ise 85/100 ve üzeri olan öğrencilerin başvurusu 

kabul edilir. 

3. Yatay Geçiş için başvuru nasıl yapılır? 

Öğrenci FORM-4 ü doldurarak Formda belirtilen ek belgeler ile birlikte Enstitüye müracaat 

eder. Yatay geçiş için enstitüye başvuran öğrenci, dilekçesine kayıtlı bulunduğu programda 

okuduğu dersleri ve aldığı notları, kayıt tarihini, okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu 

gösteren bir belgeyi eklemek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu öğrenciden başvuru için 

başka belgeler de isteyebilir. 

4. Yatay Geçiş başvurusundan sonra süreç nasıl işler? 

Enstitü yönetim kurulunda görüşülmek üzere, yatay geçiş için başvuran öğrenciler hakkında 

program/anabilim dalından görüş istenir. Program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu, 

öğrencilerin durumunu, programların ve derslerin eşdeğerlik ve yakınlıkları bakımından 

değerlendirerek ilgili enstitüye görüş bildirir. Program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunu 

görüşü ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş kesinleşir. Yatay geçişi kabul edilen 

öğrencinin danışmanı ve intibakı için daha önce aldığı derslerden kredi ve başarı notuyla 

birlikte aktarılacak veya muaf tutulacağı dersler program yürütme kurulu/anabilim dalı 

kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinlik kazanır. Yatay geçişi uygun 

bulunmayan öğrencilerin ise kabul edilmeme nedeni enstitüye bir rapor ile bildirilir. 

5. Yeterlilik ve Tez döneminde yatay geçiş kabul edilir mi? 

Yeterlilik ve tez döneminde yatay geçiş yapılamaz. 



6. Bilimsel Hazırlık programına Yatay Geçiş yapılabilir mi? 

Bilimsel hazırlık programına ve programlar içerisinde açılan kurslara yatay geçiş yapılamaz. 

7. Yatay Geçiş dışındaki intibaklarda durum nasıldır? 

Yatay geçiş dışında yapılacak intibaklarda bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla bir 

öğrencinin; enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki son dört yarıyıl içinde herhangi 

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından asıl öğrenci olarak alıp başardığı 

dersler, enstitünün ders başarı ölçütlerini sağlaması şartıyla danışmanı ve program yürütme 

kurulu/anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu 

programa kredi ve başarı notuyla birlikte aktarılabilir veya muaf tutulabilir. 

Bilimsel Hazırlık Programı 

1. Bilimsel Hazırlık Programı hangi öğrencilere uygulanır? 

Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans 

derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış 

olan adaylar için, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim 

kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 

2. Bilimsel Hazırlık Programı süresi ne kadardır? 

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil 

edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. 

3. Bilimsel Hazırlık Programında en kaç kredi ders alınmalıdır? 

Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler en az 10 ulusal kredi olmalıdır. 

4. Bilimsel Hazırlık Programında bir dönemde en fazla kaç kredilik ders alınabilir? 

Bilimsel hazırlık programında bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 ulusal kredilik ders alabilir. 

5. Bilimsel Hazırlık Programında alınacak dersler nasıl belirlenir? 

Bilimsel hazırlık programında alınacak olan dersler ve toplam kredi miktarı, program yürütme 

kurulu/ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. 

6. Bilimsel Hazırlık Programında hangi programdan ders alınabilir? 

Bilimsel hazırlık programında alınması gereken zorunlu dersler; yüksek lisans programları için 

lisans programlarından, doktora programları için lisans ve/veya yüksek lisans programlarından 

da seçilebilir. 

7. Bilimsel Hazırlık Programı alması gereken öğrenciler hangi formları doldurmak zorundadır? 

Öğrencinin en az 10 ulusal kredilik lisans dersi almasına karar verilmesi halinde Bilimsel 

Hazırlık Programı uygulanır. Bu durumda FORM-17 bilgisayarla doldurulup anabilim dalı 

başkanlığı üst yazıyla Enstitüye iletilir. 



8. Bilimsel Hazırlık programında alınan ve başarılan dersler lisansüstü programı tamamlamak için 

gerekli kredili derslerin yerine kullanılabilir mi? 

Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili lisansüstü programını 

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. 

9. Bilimsel Hazırlık Programında alınan ve başarılan dersler öğrencinin program transkriptinde 

görülür mü? 

Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, öğrenim durum belgesinde (transkript) görülür, 

ancak ağırlıklı not ortalamasına katılmaz. 

10. Bilimsel Hazırlık Programında alınması gereken dersleri başaramayan öğrenci programa devam 

edebilir mi? 

Hayır. Bilimsel Hazırlık Programı süresi sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

100/2000 YÖK Doktora Bursu 

1. 100/2000 YÖK doktora burs programının amacı nedir? 

Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına 

olan ihtiyacını karşılamak üzere Devlet yükseköğretim kurumlarındaki doktora programlarında 

öğrenim gören öğrencileri desteklemektir. 

2. Bu burs programı usül ve esaslarına göre Bursiyer ne demektir. 

Bursiyer: 100/2000 Doktora Bursu almayı hak kazanan doktora öğrencisini ifade etmektedir. 

3. 100/2000 YÖK doktora bursu ne demektir? 

100/2000 YÖK Doktora Bursu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek alanlardaki 

doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri destekleyerek ülkemizin doktoralı insan 

kaynağı ihtiyacı süreçlerine katkı sağlamak için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda 

ve sürede verilen aylık burstur. 

4. Burs verilecek alanlar hangi kurum tarafından belirlenir? 

Burs verilecek öncelikli doktora alanları YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir ve ilan edilir. 

5. YÖK burs verilecek öncelikli alanları belirledikten sonra üniversiteler hangi adımı atar? 

Yükseköğretim kurumları, YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen öncelikli alt alanlardan, eğitim 

vermek istedikleri mevcut doktora programlarını ve bu programlardaki öğretim üyesi 

sayılarını, eğitim öğretim ve araştırma altyapılarını, halen doktora eğitimine devam eden 

öğrenci sayıları ile bu program kapsamında yetiştirmeyi planladıkları öğrenci sayılarını ve 

doktora kabul şartlarını YÖK’e bildirir. Yükseköğretim kurumlarından alınan başvuru talepleri 

YÖK Yürütme Kurulunca değerlendirilir; bu program kapsamında kabul edilen yükseköğretim 

kurumları, öncelikli alt alanları ve doktora öğrenci sayıları belirlenir ve ilan edilir. 

6. 100/2000 YÖK doktora burs Programına başvuru şartları nelerdir? 

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 kadrolarında çalışmıyor 

olmak. 

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

geçmemiş olmak. 

7. YÖK 100/2000 doktora bursu başvurularından sonra değerlendirme üniversite tarafından nasıl 

yapılır? 

Doktora eğitimine kabul, ilgili yükseköğretim kurumlarının mevcut lisansüstü öğrenci kabul 

şartlarına göre gerçekleştirilir. Yükseköğretim kurumları adayların başvurularını, kendi 

belirlediği şartlar doğrultusunda değerlendirir. Değerlendirme sonucunda doktora eğitimi 

alması uygun bulunan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi her alt alanda en az 3 öğrenci 

olmak kaydıyla rektörlük tarafından YÖK Başkanlığına bildirilir. 

8. Bir alt alanda 3 öğrenci başvuru yapmış fakat bir öğrenci şartları sağlamıyorsa ne olur? 

Bir alt alanda burs verilebilmesi için en az 3 öğrencinin başvuru yapması ve şartları sağlaması 

gerekir. 3 öğrenciden birisi şartları sağlamıyorsa diğer iki öğrencinin başvurusu da kabul 

edilmez. 

9. YÖK 100/2000 doktora bursu miktarı nasıl belirlenir? 

100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 

5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora 

öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %50 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK 

Yürütme Kurulunca belirlenir. 

10. Bir aday kamu kurum ve kuruluşları dışında çalışıyorsa başvurusu kabul edilir mi ve diğer 

öğrenciler kadar burs alabilir mi? 

Başvuru koşullarında belirtilen şartlar dışında başka bir işte çalışan öğrencilerin program 

kapsamında değerlendirilmesi durumunda, bu öğrencilere verilecek burs miktarı çalışmayan 

öğrencilere verilecek burs miktarının 1/3 ünü geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca 

belirlenir. 

11. Üniversitede yapılan başvuru değerlendirmesi ve kazananların ilanından sonraki süreç nasıldır? 

Yükseköğretim kurumlarınca YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci adı/soyadı, kayıt yaptırdığı 

Enstitü ve programı, düzeyi, vb.) ilgili komisyonca incelendikten sonra YÖK Yürütme 



Kurulunda görüşülerek uygun bulunan öğrenciler için hesaplanan burs tutarı, bursiyerlere 

ödenmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu hesabına altı aylık dönemler halinde aktarılır.  

12. Burs programını kazanan öğrenciler için burslar ne zaman yatırılır? 

Aktarılan söz konusu burs tutarı ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aylıklar halinde her 

ayın l’i ile 10’u arasında bursiyerlerin banka hesabına aktarılarak ödenir. 

13. Bursiyerlere her ay burs ödemesi yapılır mı? 

Öğrencilere on iki ay süre ile burs ödenir. 

14. Aylık Burs miktarı ne kadardır. 

Aylık Burs miktarı 2600 TL'dir. 

15. Doktora boyunca kaç dönem burs ödemesi yapılır? 

Doktora öğrencilerine azami dört yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs 

ödemesi yapılır. 

16. Bursiyerler doktora eğitimlerine ara verebilirler mi? 

Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. 

Mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak 

eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir. 

17. Bursiyerler akademik değişim programlarından faydalanabilirler mi? 

Bursiyerler akademik değişim programları çerçevesindeki (Mevlana, Farabi, Erasmus+ vb.) 

programlardan da faydalanabilirler ve bu esnada bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin 

doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır. 

18. Bursiyerler doktora çerçevesinde yurt dışına çıkabilirler mi? 

Burslandırıldıkları öncelikli alt alanla ve tez çalışmaları ile ilgili olmak koşuluyla yurt dışındaki 

bir üniversiteden/enstitüden kabul alan bursiyerlerin yurt dışına çıkmaları danışmanının teklifi, 

Üniversite Yönetim Kurulu onayı ve teklifi ile YÖK’ün iznine bağlıdır. Yurtdışına çıkması uygun 

bulunan bursiyerlerin, yurtdışında bulundukları süre boyunca bursları devam eder. Bu süreler, 

öğrencinin doktora eğitimindeki azami süre ve bursluluk süresinden sayılır. 

19. Hangi durumlarda burs sonlandırılır? 

a) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır. 

b) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa/alt alana yatay geçiş yapması 

durumunda 100/2000 YÖK Doktora Bursu sonlandırılır. 

c) Mücbir sebepler dışında kayıt donduran öğrencilerin bursu sonlandırılır. 

d) Öğrenciler, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve doktora eğitimini aldıkları 

yükseköğretim kurumunun ilgili yönetmelik, yönerge ve kararlarına uymakla yükümlüdür. Söz 



konusu mevzuat kapsamında başarısız olanların ve/veya ilişiği kesilenlerin burs ödemeleri 

hemen sonlandırılır. 

e) Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle 

görevine son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı 

bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılarak ödenen burslar yasal faiziyle 

kendilerinden tahsil edilir. 

20. 100/2000 bursiyerleri başka bir kurumdan burs alabilirler mi? 

burs almaya hak kazanan öğrencilerin, başka bir kurumdan destek/burs/kredi alması, 

100/2000 YÖK Doktora Bursu almasına engel değildir. 

21. Bursiyer öğrencilerden Bilimsel hazırlık programı ile doktoraya başlayanların burs ödemeleri nasıl 

yapılır? 

Bilimsel hazırlık öğrencilerine bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, söz konusu öğrenciler 

birinci sınıfa başladıkları yıl burslarını almaya hak kazanırlar. 

22. YÖK'e bursiyerlerin durumları ile ilgili belli dönemlerde rapor gönderiliyor mu? 

Yükseköğretim kurumları, her eğitim öğretim yılı sonunda öğrencilerin akademik gelişimlerine 

ilişkin raporu YÖK’e gönderir. 

23. Bursiyer öğrenciler kayıtlı oldukları programda/bölümde hangi sorumluluklara sahiptir? 

Bursiyerler, kendilerine doktora çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile sınırlı olmak üzere, 

ders ve tezin dışında yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. 

24. Bursiyer öğrencilerin kimin sorumluluğunda çalışır? 

Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ders aşamasında ilgili anabilim/bilim dalının başkanı; 

tez aşamasında ise danışmanının gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirir. 

25. Bursiyer öğrencilerden çalışma durumu doktora süresi içerisinde değişenler için süreç nasıl işler? 

Yükseköğretim kurumları tarafından burs ödemeleri gerçekleştirilmeden önce bursiyerlerin 

burs şartlarını kaybetmesi veya öğrenimini dondurması halinde, burs miktarları bu durumun 

ortaya çıktığı günü takip eden en geç 1 ay içerisinde YÖK muhasebe birimi hesaplarına 

aktarılır ve buna ilişkin bilgi Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi 

Başkanlığına iletilir. Belirlenen sürede aktarılmayan tutarlar ilgili üniversite adına kişi borçları 

hesabına alınarak faiziyle birlikte tahsil edilir. 

26. Bursiyerlerin devam zorunluluğu var mıdır? 

YÖK Bursları Takip Şubesi, bursiyerlerin başarı, devam/devamsızlık durumlarının takibinden ve 

bursların düzenli olarak ödenmesinden sorumludur. Bu nedenle üniversitenin ilgili birimi 

tarafından istenilen devam/devamsızlık durumu raporu anabilim dalı tarafından her ay 

gönderilmelidir. 

27. Bursiyer doktora süresi içerisinde çalışma durumunda bir değişiklik olursa ne yapmalıdır? 



Bursiyer, bu usul ve esaslar uyarınca bursunun kesilmesine sebep olacak bir durumun ortaya 

çıkması halinde üniversitesine bilgi vermekle ve varsa kendisine fazladan ödenen bursu iade 

etmekle yükümlüdür. 

28. Bursiyerler 100/2000 burs programı ile ilgili güncel haber ve duyuruları takip edecekleri bir web 

sayfası var mı? 

Evet.  https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/ana-sayfa adresinden öğrencilerimiz tüm bilgilere 

sahip olabilirler. 

29. YÖK 100/2000 Burs programı kapsamında güncel öncelikli alanlar hangileridir? 

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 

Ağ teknolojileri (5G, Nesnelerin İnterneti) 

Akıllı Enerji Sistemleri 

Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler 

Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı 
Teknolojisi dahil) 

Biyoenformatik- Biyoistatistik 

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği 

Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler 

Blokzincir Teknolojisi 

Cebir ve Kodlama Teorisi 

Deniz ve Gemi Mühendisliği 

Elektrikli ve Hibrit Araçlar 

Endüstri Mühendisliği (Yöneylem Araştırması; Tedarik Zinciri Yönetimi) 

https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/ana-sayfa


Enerji Verimliliği (Ulaştırmada, Sanayide, Binalarda) 

Füze Sistemleri ve Uzay Teknolojileri 

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik 

Hidrojen ve Yakıt Pilleri 

Hijyen, Sanitasyon ve Gıda Güvenliği 

İklim Değişikliği 

İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik 

İleri ve Akıllı İmalat 

İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi) 

Kauntum Programlama 

Kuantum Enformasyon ve Kuantum Makina Öğrenmesi 

Mikro ve Nanoteknoloji 

Nöromühendislik 

Nükleer Enerji 

Nükleer Fizik 

Optik, Elektrooptik ve Fotonik 

Sanal ve Artırılmış gerçeklik teknolojileri 



Siber Güvenlik/Kriptoloji 

Sistem Mühendisliği 

Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi 

Sürdürülebilir Ormancılık 

Sürdürülebilir Su Kaynakları (Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri 
dahil) 

Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil) 

Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım 

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Veri Bilimi ve Bulut Bilişim 

Yakıtlar (Fosil ve Biyo) ve Yanma 

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi 

Yazılım Mühendisliği 

Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi 

Zooteknik ve Hayvan Besleme 

  

FBE610 Dersi 

1. FBE610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersinin içeriğine nasıl ulaşabilirim? 

Fen Bilimleri Enstitüsünün web sayfasında Anabilim Dalları menüsünden ders içeriğine 

ulaşabilirsiniz. 



2. FBE610 dersinin tüm Yüksek Lisans öğrencileri için almış ve başarmış olmak zorunluluğu var mıdır? 

2017-2018 bahar dönemi ve sonrasında kayıt yaptıran tüm Yüksek Lisans öğrencilerinin 

mezun olmak için FBE610 dersini almalı ve başarmalıdır. 

3. FBE610 dersi her dönem açılan bir ders midir? 

FBE610 dersi hem bahar döneminde hem de güz döneminde açılan bir derstir. 

4. FBE610 dersinin tüm Doktora öğrencileri için almış ve başarmış olmak zorunluluğu var mıdır? 

Bir öğrenci FBE610 dersini Yüksek Lisans yaparken almış ve başarmışsa bu dersi Doktora da 

tekrar almak zorunda değildir. Ancak Yüksek Lisansta alınıp başarılmamışsa, 2017-2018 bahar 

dönemi ve sonrasında kayıt yaptıran tüm Doktora öğrencileri için alınıp başarılma zorunluluğu 

vardır. 

5. FBE610 dersi için yapılan etkinliklerin ara sınav ve genel sınavı etkileme durumu nedir? 

FBE610 dersi için yapılan etkinliklerin ara sınava etkisi yoktur. Fakat genel sınava %40 etkisi 

vardır. 

6. FBE610 dersinden geçme şartı nedir? 

FBE610 dersi için Yüksek Lisans öğrencilerinin ara sınav ve genel sınav not ortalamalarının 65, 

Doktora öğrencilerinin ise ara sınav ve genel sınav not ortalamalarının 75 olma zorunluluğu 

vardır. 

7. FBE610 dersi genel sınavından FF ile başarısız olan bir öğrenci için bütünleme sınavı var mıdır? 

Evet vardır ve bütünleme sınavı genel sınav ile aynı koşullarda yapılmaktadır. 

8. FBE610 dersi genel sınavından başarılı olan bir öğrenci bütünleme sınavına girebilir mi? 

Genel sınav sonuçlandırmasından sonra notu DD, DC olan öğrenciler dışında başarılı olan 

öğrenciler bütünleme sınavına giremez. 

9. FBE610 dersinden başarılı olmadan Yüksek Lisanstan mezun olunabilir mi? 

FBE610 dersinden başarılı olmadan Yüksek Lisanstan mezun olmak mümkün değildir. İlk dört 

dönem FBE610 dersinden başarılı olamayan bir öğrencinin Yüksek Lisans ile ilişiği kesilir. 

10. FBE610 dersi Yabancı Uyruklu öğrenciler için zorunlu mudur? 

FBE610 dersi Yabancı Uyruklu öğrenciler dahil tüm öğrencilerimiz için zorunludur. 

11. Yabancı Uyruklu öğrenciler FBE610 dersini hangi dilde almaktadırlar? 

FBE610 dersi 2020-2021 bahar döneminden itibaren sadece Türkçe açılmaktadır. İngilizce 

açılma durumu söz konusu değildir. 

 


