
100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında  

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Sürdürülebilir Ormancılık ve Orman Afetleri  Alt Alanı  

Doktora Programına Başvuru İlanı 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

           100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında ülkemiz için öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretmek amacıyla doktoralı insan kaynağına olan 

ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için YÖK Başkanlığı tarafından aylık 

2800 TL “Doktora Bursu” verilecektir. 

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi Güz Yarıyılından itibaren “100/2000 YÖK Doktora Bursu Projesi” 

kapsamında Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Sürdürülebilir Ormancılık ve Orman Afetleri alt alanında 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz 

Döneminde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs için 3 (üç) adet kontenjan ayrılmıştır. Ayrılmış olan kontenjanlar dâhilinde bahsi geçen alanda 

öğrenci alımı yapılacaktır. Başvurular onkayit.karatekin.edu.tr/ üzerinden olarak alınacak olup detaylar aşağıda açıklanmıştır. 

 

Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz olarak devam etmeleri gerekmektedir. Bu bursun yanı sıra öğrenim görülen süre içinde halen 

alınmakta olan diğer burs ve öğrenim kredileri de devam edebilecektir. 

 

Başvuru Tarihleri ve Kontenjan Sayısı aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

 

http://onkayit.karatekin.edu.tr/


DOKTORA PROGRAMI KONTENJANLAR VE ŞARTLARI 

 

Program Adı Kontenjan Şartlar ALES Puan Türü ve Şartı 

Orman Mühendisliği Anabilim 

Dalı Doktora Programı 

Sürdürülebilir Ormancılık ve 

Orman Afetleri 

3 

1-Orman Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu 

olmak veya Doktora programında Tez aşamasına geçmemiş 

olmak. 

2-100/2000 Doktora Bursu kapsamında Yüksek Öğretim Kurulu 

Tarafından Doktora Programına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek 

Burslara ilişkin usül ve esasların 6. maddesinde belirtilen şartlan 

taşıyor olmak. 

SAYISAL/En az 55 puan  

 

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında Doktora Programları Başvuru, Sınav ve Kayıt Takvimi 

Ön Başvuru Tarihi 5-7 Ekim 2021  

Mülakata Girmeye Hak Kazananların 

İlanı 
8 Ekim 2021 

Mülakat 11 Ekim 2021 / Saat 10:00 Orman Fakültesi 

Kazananların İlanı 12 Ekim 2021 

Kesin Kayıt Tarihi 13 Ekim 2021 

Yedek Öğrenci Kaydı 14 Ekim 2021 

 



 

 

DOKTORA PROGRAMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER 

 

1. T.C. vatandaşı olmak. 

2. Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.  

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

4. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediliyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak. 

5. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmemiş olmak. 

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

bulunmamak. 

7. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript/Not Döküm Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi(PDF), son altı ayda çekilmiş fotoğraf 

(JPEG) taratılarak sisteme yüklenecektir. (Yüklenecek fotoğraflar öğrenci bilgi sisteminde kullanılacağından vesikalık fotoğrafların yüklenmesi daha 

uygundur.) (Yüklenecek evraklar tarayıcı üzerinden En fazla 5 Mb olarak sisteme yüklenmelidir.)  

8. Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 olması gerekir.  

9.Yabancı Dil Sonuç Belgesi: YDS’den 100 üzerinden en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği belirlenen sınavların birinden 

başarılı olması gerekir. 

10.Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmak.  

11.Notlar YÖKSİS veri sisteminden çekilecek ve ona göre değerlendirilecektir. Transkriptinde 100’lük not karşılığı olmayan adayların diploma notları 

YÖK’ün 100’lük sistemdeki not karşılığına göre değerlendirilmesi yapılacaktır.    

12.ALES Sonucu ÖSYM’den çekilecektir. ALES puanı programın kabul türünde en az 55 puan ve son 5 (beş) yıl içinde alınmış olması gerekir.  

13. Başvurunun tamamlanması için Enstitü onayının yapılması şarttır. Adayların (Ön Kayıt)   başvuru bilgileri Enstitü tarafından kontrol edilecek ve yüklenen 

evrakı eksiksiz olan başvuruların sistem üzerinden Enstitü onayı yapılacaktır. Adaylara Enstitü onayı mesajı gelecektir. Enstitü onayı gelen öğrenciler mutlaka 

sistemi tekrar kontrol ederek onaylanan bilgilerinin doğruluğunu Ön kayıt müracaat formundan Diploma Notunu, Ales Notunu, Yabancı Dil notunu 



kontrol etmelidir. Tc kimlik numarasını gösteren kimlik belgesi ile mülakata gelmelidirler.  Mülakat Listesi açıklandıktan sonra Değerlendirmede Enstitü 

onayı verilen bilgiler dikkate alınacaktır.    Mülakata çağırılacak öğrenciler Enstitü web sayfasında ilan edilecektir.  

14. Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır 

15. Belirtilen programlarda doktora eğitimine devam eden öğrenciler ise tez aşamasına geçmemiş olmak kaydıyla burs başvurusunda bulunabileceklerdir. 

 

 BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. POSTA, KARGO VEYA ELDEN YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE 

DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Doktora:  Başarı notunun hesaplanması; ALES puanının %50’si, Yüksek Lisans mezuniyet notunun (100’lük sisteme dönüştürüldükten sonra) %10’u, 

Yabancı Dil puanının %10’u ve Bilim Sınavı notunun %30’u alınarak yapılır. Bilim Sınavında 100 tam not üzerinden en az 60 alması gerekmektedir. Başarı 

notu en az 65 puan ve üzeri olanlar değerlendirmeye alınır. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile ALES puanı, yabancı dil puanı, yüksek lisans 

mezuniyet notu ve bilim sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısının %20’si kadar yedek aday belirlenir. Bilim Sınavına katılmayan 

adaylar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1.Yüksek Lisans Diploması, 

2.Transkript/Not Döküm Belgesi, 

3.Son altı ayda çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf, 

4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

5.Erkek adaylar için Son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesinin aslı (Askerlik Şubesi veya E Devlet)  

6.ALES Sonuç Belgesi, 

7.Yabancı Dil (YDS, YÖK Dil, Üniversiteler Arası Eş Değer Kabul Edilen Sınavlar) Sonuç Belgesi, 

8. Güncel tarihli  657 Sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet / Vakıf Yükseköğretim Kurumları öğretim elamanı kadrosunda çalışmadığına dair 

belge .( Herhangi bir kurumda çalışıp çalışmadığını gösteren belge.) 

 

NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt esnasında yukarıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Aksi takdirde kayıt hakkını kaybedeceklerdir. 

 



Diğer Konular: 

 

1.Başarılı olmasına rağmen Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine sırasıyla yedek adaylara kayıt hakkı 

tanınacaktır. 

2.Başvuruda internet üzerinden (karatekin.edu.tr) yüklenilen belgeler kesin kayıt esnasında adaydan istenecektir. Kesin kayıtta; ön kayıt esnasında sisteme 

yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi zorunlu olup, bu belgeleri ibraz edemeyenlerin veya farklı bir belge ibraz edenlerin kesin kayıt hakkını 

kaybetmiş olurlar. 

3.Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni 

işlemler yapılır. 

4.Kesin kayıtta eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti veya mezun olduğu Yükseköğretim Kurumu 

tarafından onaylı örneği kabul edilir. Kesin kayıt tarihlerinde başka bir üniversite kaydı olan olan öğrencinin kaydının mutlaka silinmiş olması gerekir. Bu 

sorumluluk öğrenciye aittir. 

5.Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre lisansüstü programlarına bir programdan fazla kayıt yaptırılamaz. Başka yükseköğretim 

kurumlarında tezli ve ya doktora kaydı olan öğrenciler Enstitümüze kesin kayıt yaptırmadan önce mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Aynı dönem 

başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı olan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.  (Tezsiz programlar hariç.) 

6.Enstitümüz 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kontenjanları ve başvuru şartlarında yer almayan diğer hususlar Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirecektir. 

 

(Başvuru esnasında sistemle ilgili olabilecek aksaklılar için onkayıt@karatekin.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.)   

 ENSTİTÜ ADRES VE TELEFON BİLGİLERİ 

ADRES    : Adres: Rektörlük Enstitüler Binası Yeni Mahalle 15 Temmuz Şehitler Bulvarı No:10 18200 Merkez / ÇANKIRI 

Web         : (www.fbe.karatekin.edu.tr) 

E-posta    : (fbekayit@karatekin.edu.tr) 

 

http://www.fbe.karatekin.edu.tr/

