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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

100/2000 YÖK DOKTORA BURSLARI BAŞVURU KOŞULLARI VE 

KONTENJANLAR 

Üniversitemiz Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne Yükseköğretim Kurulu 

100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında aşağıda belirtilen Ana Bilim Dalına 2018-

2019 Eğitim- Öğretim Yılı Güz yarıyılında kontenjan dahilinde “Yükseköğretim Kurulu 

Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul 

ve Esaslar” hükümlerine göre öğrenci alınacaktır. 

       Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. 

Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında burs ödemesi yapılmamaktadır. Ancak bu 

süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir. 

Adayların bu bursun yanı sıra öğrenim gördükleri süre içinde halen almakta oldukları 

veya ileride alacakları diğer burslar ve öğrenim kredileri de bu bursa ek olarak devam 

edecektir.  

       Detaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının,  

http://www.yok.gov.tr/documents/31132506/37454066/100_2000_Usul_ve_Esaslar_20

18.pdf/ 

sayfasında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına 

Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslarda” yer almaktadır. 

 
BAŞVURU, MÜLAKAT VE KESİN KAYIT TARİHLERİ 

 

Başvuruların Kabul Edilmesi 03-07 Eylül 2018 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 07 Eylül 2018 

Giriş Sınavı (Mülakat) 12 Eylül 2018 Saat:10.00 

Sınav Sonuçlarının İlanı 13 Eylül 2018 

Öğrenci Kayıtları 17-21 Eylül 2018 

 
ALANLAR, KONTENJANLAR VE ÖN KOŞULLAR 

 
Anabilim Dalı Çalışma Alanı Kontenjan Özel Şartlar ALES 

Puan  

Türü 

ALES 

Puanı 

YDS 

Puanı 

Not 

Ort. 

 

Tıbbi KBRN 

 

Tıbbi KBRN 

     

      3 

 

Yurtiçindeki Yerleşik Tıp Fakültelerinden 

Mezun Olmak. 

 

 

   Sayısal 

 

65 

 

65 

 

70 

http://www.yok.gov.tr/documents/31132506/37454066/100_2000_Usul_ve_Esaslar_2018.pdf/
http://www.yok.gov.tr/documents/31132506/37454066/100_2000_Usul_ve_Esaslar_2018.pdf/


BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

1- T.C. vatandaşı olmak. 

2- Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak programın başvuru kabul şartlarını taşıyor 

olmak. 

3- 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 

öğretim elemanı kadrolarında çalışıyor olmamak. 

4-  Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez 

 aşamasına geçmemiş olmak. 

5- Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan 

 tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. 

6- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı 

bulunmamak. 

7- Adaylar açılan alanlardan yalnızca bir tanesine başvurabilirler. 

 
8- Her bir alan için en az 3 öğrencinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 

eğitime başlamış olması gerekmektedir, aksi durumda ilgili alan için tahsis edilen 

kontenjanların tamamı iptal edilecektir. 

 
BAŞVURU KOŞULLARI 

- İlgili alandan tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç tıp, diş 

hekimliği, veteriner ve eczacılık fakültelerinden mezuniyet diplomasına, Sağlık 

Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık 

yetkisine sahip olmak, 

- Doktora ALES Sayısal puan türünde son 5 yıl içerisinde alınmış ALES puanına 

sahip olma şartı aranmaktadır. Temel Tıp Bilimlerinde Tıp Fakültesi mezunları ALES 

sınavının dışında, 50 puandan az olmamak koşulu ile Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş 

Sınavından (TUS) alınmış Temel Tıp Puanı ile 100/2000 YÖK doktora bursu 

başvurusunda bulunabilirler. 

- 100/2000 YÖK doktora bursuna başvurabilmek için son 5 yıl içerisinde alınmış 

YDS veya YÖKDİL sınav puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir 

puana sahip olma şartı aranmaktadır. 

- Lisans mezuniyet notları, “Yükseköğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 

100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre çevrilecektir. Üniversitelerin kendi 4’lük 

sistemdeki 100’lük dönüşümleri dikkate alınmayacaktır. 



 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde; 

* ALES veya eşdeğeri sınav notunun % 50’si 

* Lisans not ortalamasının % 20’si 

* Mülakat puanının % 30’u 

Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 70 olması gerekir. 

 

DOKTORA PROGRAMI BURS BAŞVURU ŞEKLİ 

100/2000 YÖK doktora bursu başvuruları 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında, başvuru 

formu ile birlikte diğer belgelerini şahsen Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci 

İşlerine teslim etmek sureti ile gerçekleştirilir. Posta ve vekalet yolu ile başvuru 

yapılamaz. 

 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1-Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü 100/200 Doktora Başvuru Formu 

2-100/2000 YÖK doktora bursuna başvuru için lisans ve yüksek lisans diploması veya 

lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim 

kurumundan onaylı sureti (1 adet). Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından 

mezun olan Türk vatandaşlarının YÖK tarafından onaylı denklik/tanıma belgesini 

almış olmaları ve başvuru sırasında ibraz edilmesi şarttır. Yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet 

belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır (1 adet). 

 

2- ALES Sonuç Belgesi (Sayısal puan türünde son 5  yıl içerisinde alınmış  

      ALES puanına sahip olma şartı aranmaktadır). 

 
3- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Son 5 yıl içerisinde alınmış YDS veya YÖKDİL 

sınav puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana sahip olma şartı 

aranmaktadır). 

 
4- Mezuniyet Belgesi veya Diplomaların birer adet tıpkıçekimi (Lisans ve Tezli Yüksek 

Lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin birer adet tıpkıçekimi). 

 

5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti. 

6-Nüfus Cüzdanı tıpkıçekimi. 

7-Doktora öğrencileri için “Aşama Durumunu Gösterir Öğrenci Belgesi” 
 

100-2000basvuruformu.docx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lisansüstü giriş sınavının yapılacağı yer ve saati, takvimde belirtilen “Ön 

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı” ile birlikte Enstitü web sayfasından duyurulacaktır. 
 

- Adaylar doktora programlarından yalnızca bir tanesine başvurabilirler. 

- Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin 

kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. 

- Başvuru sürecinde adayların, hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, vb. nedenlerle yaptığı yanlış 

başvuru iptal edilecektir. 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Kesin Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıdaki yazılı belgeleri ilan edilen 

tarihte Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek 

zorundadır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 

 
1-100/2000 YÖK doktora bursuna başvuru için lisans ve yüksek lisans diploması veya 

lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim 

kurumundan onaylı sureti. (1 adet) Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından 

mezun olan Türk vatandaşlarının YÖK tarafından onaylı denklik/tanıma belgesini 

almış olmaları ve kayıt sırasında ibraz edilmesi şarttır. Yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe 

tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (1 adet) 

 
2- Doktora programlarına müracaat eden adaylardan Lisans ve Tezli Yüksek Lisans 

transkriptlerinin aslı. 

 
3- Nüfus Cüzdanı tıpkıçekimi. 

 
 

4- Adli Sicil Kaydı (Son 6 ay içerisinde alınmış olmalı). 

 
 

5-2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı). 

 
 

6-Erkek adaylardan askerlik durumu ile ilgili belge. 

 
 

 



 
 

 

 

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Külliyesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Emrah Mah. 06018 Etlik, Keçiören, Ankara  

Tel: 0312 304 60 98 –- 0312 304 33 55 –- 0312 304 34 63  

E-mail: gsbe@sbu.edu.tr Web: http://gsbe.sbu.edu.tr 
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