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100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI 

1- T.C vatandaşı olmak. 

2 - İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

3- Kamu kurum-kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak. 

4- Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. 

5- Halen yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak. 

6- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı 
bulunmamak. 

7- Doktora Programına yüksek lisans diploması ile başvuranlar için başvurulan ALES puan türünde en az 55 puana sahip olmak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı 
tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. 

8- Doktora programı için yüksek lisans derecesine, bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak 

9- Doktora Programına Lisans diploması ile başvuru yapan adayların mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 3, ALES’ten ise başvurulan puan türünde en az 80 
puana sahip olması gerekmektedir. 

10 - Bütünleşik doktora için başvuru yapacak adaylar lisans eğitimini yurtdışında tamamlamışlarsa ve mezuniyet notu, 4’lük sistemde değilse YÖK Dönüşüm 
tablosundaki karşılıkları değerlendirilecektir. 

11- Doktora programına öğrenci kabulünde anadil dışında Yükseköğretim Kurulu veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi devam eden 
yabancı dil sınavlarından (YDS-YÖKDİL-E-YDS vb.) en az 55 puan almak ve ÜDS- YDS-YÖKDİL-E-YDS sınavlarının geçerlilik süreleri sınav sonuçlarının 
açıklanma tarihinden itibaren 5 yıldır. 

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

13- İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının belirlemiş olduğu özel koşullara sahip olmak 

14- Mezuniyet notu veya Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 4’lük sistemde olan aday başvuru sistemine sadece 4’lük not ortalamasını girmelidir. Mezuniyet notu veya 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması sadece 100’lük sistemde olan aday başvuru sistemine 100’lük not ortalamasını girmelidir. 100’lük sistemde notunu giren adayın notları, 
sadece YÖK dönüşüm tablosu esas alınarak sistem tarafından 4’lük not sistemine çevrilir. Diğer not sistemlerine sahip olan adayların transkript notları (5’lik, 6’lık … 
v.s) YÖK Dönüşüm tablosundaki 100’lük karşılıkları dikkate alınacaktır. 

15- Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, mezuniyet notunun %25’i (doktora programına 

başvurularda yüksek lisans mezuniyet notu, doktora programına lisans diploması ile başvurularda ise lisans mezuniyet notu dikkate alınır), yabancı dil 

notunun %10’u ve mülakat notunun %15’i dikkate alınarak hesaplanır. Başarı puanı söz konusu doktora programı için 65 ve üzeri olan adaylar 

kontenjan sayısı dikkate alınarak ilgili programa kayıt hakkı kazanır. 

16) Mülakata girecek aday sayısı kontenjan sayısının 3 (Üç) katı ile sınırlıdır. 

ALT ALANLARA BAŞVURU YAPACAKLARIN ALAN BAZINDA ALES PUAN TÜRLERİ VE ÖZEL KOŞULLAR 

Anabilim Dalı Alt Alan Kontenjan ALES Puanı Özel koşullar 

 
 

Sağlık Yönetimi 

 
 

Sağlık Ekonomisi 

 
 

3 

 
 

Eşit Ağırlık 

 
 

Halk Sağlığı ve Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans 

derecesine sahip olmak. 

Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım Anabilim 

Dalı 

 

Dijital Platformlar ve 

Sosyal Medya 
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Sözel 

 
-Adayların, İletişim alanında Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık, Gazetecilik, Radyo Televizyon 

ve Sinema,İletişim Bilimleri Anabilim Dallarından birinden yüksek lisans 

mezunu olmaları; 

 

-Doktoraya kayıtlı olan adayların, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve 

Sinema, İletişim Bilimleri Anabilim Dallarından birinden yüksek lisans 

derecesine sahip olupilgili anabilim dallarından birinde doktoraya devam 

ediyor olmaları ve henüz tez aşamasına geçmemiş olmaları; 

-Adayların sözel puan türünde ALES puanının en az 70 olması gerekmektedir. 

 

 

 
100/2000 DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU, SIRALAMA ve KESİN KAYIT TARİHLERİ 

Online Başvuru Tarihleri ve Başvuru Adresi 30/09/2021-07/10/2021 

Başvuruların Bilsis Koordinatörü ve ABD Tarafından Kontrolü 08/10/2021 

Mülakata Katılmaya Hak Kazananların İlanı 08/10/2021 

Online Mülakat Tarihi 11/10/2021 

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlan Tarihi 11/10/2021 

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlan Adresi https://sosyalbilimler.sdu.edu.tr/ 

Kesin Kayıtlar (Asil) 12/10/2021-13/10/2021 

Kesin Kayıtlar (Yedek) 14/10/2021 

BAŞVURU ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1 
Başvuru esnasında yapılan yanlışlıklardan başvuruyu yapan aday sorumludur. Her ne sebeple olursa olsun (adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, online sisteme 
yanlış/hatalı bilgi girilmesi v.b. nedenlerle) yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilir. 

2 
Online başvuru esnasında bilgi girişleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. İstenilen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile 
belgelerde tahribat yapanların, başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. 

 

 



  Lisans/ Yüksek lisans  Diploma/mezuniyet belgelerinin Üniversiteler ya da kamu kurumları tarafından resmi onaylı fotokopisi veya e-devlet üzerinden alınan    
Yükseköğretim Mezun Belgesi. 

 Kimlik Belgesi 

ALES Sonuç Belgesi, (Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.) 

Lisans/yüksek lisans  Aldığı dersleri ve notları gösterir belgenin (transkript) resmi onaylı fotokopisi, 

 YÖKDİL, YDS, ÜDS, KPDS, E-YDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen son beş yıl içerisinde alınmış geçerlilik süresi bulunan dil 
sınavlarına ait belgeler. (Başvuru Esnasında Girdiği Yabancı Dil Notunu Gösterir Sonuç Belgesi) (Bu sınavların sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle 
geçerlidir.) 

 Özgeçmiş Erkekler için askerlik durum belgesi, Adli sicil Kaydı 

 SGK Hizmet ve Tescil Dökümü (E-Devlet Üzerinden Alınan Belgeler Kabul Edilecektir.) 
 Taahhütname (Enstitümüz Web Sayfası Doküman Arşivi Diğer Formlar Kısmından Temin Edilecektir) 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI 

1. İlan metninde belirtilen tarihlerde başvuru esnasında yüklenen belgeler (Diploma/Mezuniyet Belgeleri, Transkript Belgesi, Taahhütname, ALES Sonuç Belgesi, 
Yabancı Dil Sınavına Ait Sonuç Belgesi, Özgeçmiş) Müdürlüğümüzce kontrol edilecek olup, başvuru ilan metninde yer alan şartları sağlayan öğrencilerin kaydı 
Enstitümüzce yapılacaktır. 

2. Online başvuru esnasında talep edilen tüm evraklar sisteme yüklenecek olup, mesuliyet öğrenciye aittir. 

3. Asil Adaylardan yanlış beyanda bulunmaları nedeniyle Müdürlüğümüzce kaydı yapılmayanların yerine ilan metninde belirtilen tarihlerde yedek adayların sırayla 
kesin kayıtları yapılır. 

4. İstenilen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahribat yapanların, listede isimleri yer alsa dahi kayıtları yapılmaz. 

 


