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Dicle Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında 2019-2020 Güz Dönemi için
başvuru alacaktır. Başvurular, Enstitüler koordinatörlüğünde aşağıda belirtilen alt alanlarda
doktora yapmak isteyen veya ilgili Enstitü Anabilim Dallarındaki doktora programlarına kayıtlı
öğrenciler tarafından yapılabilecektir.
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100 / 2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Koşulları












T.C. Vatandaşı olmak.
Ön koşulları ve Dicle Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci başvuru ve kabul koşullarını sağlamak.
Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim
elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak. (Özelde çalışanlar başvuru yapabilirler)
Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son
verilmemiş olmak.
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.
Bir Yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak.
Lisans derecesi ile doktora programına başvuruda bulunan adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4
üzerinden en az 3 veya YÖK not dönüşüm tablosundaki eşdeğeri olması gerekir. ( e-Devlet sisteminde yer alan
not ortalaması esas alınmalıdır)
Lisans derecesi ile doktora programına başvuruda bulunan adayların ALES sayısal puan türünden en az 80 puan;
yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuruda bulunan adayların ise ALES sayısal puan türünden en az
60 puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Dicle Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen eşdeğer puan
almış olmaları gerekir. Doktora programına kayıtlı olmayan adaylar için ALES sayısal puanının son 5 yıl
içerisinde alınmış olması gerekir.
Lisans derecesi ile doktora programına başvuruda bulunan adayların YDS sınavından en az 65 puan; yüksek lisans
derecesiyle doktora programına başvuruda bulunan adayların ise en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil
sınavlarından da bu puanın eşdeğeri bir puan almaları zorunludur. Doktora programına kayıtlı olmayan adaylar
için Merkezi ve eşdeğeri sınavların geçerlik süreleri kendi geçerlik süreleriyle sınırlıdır.

Daha Fazla Bilgi ve ilan için Enstitü sayfasını ziyaret ediniz.
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