
   

                                                   T.C.    

                    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

            HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

                       100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU 

                             KOŞULLARI VE KONTENJANLARI 

        Üniversitemiz Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne Yükseköğretim Kurulu 100/2000  

YÖK Doktora Bursları kapsamında aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına 2019-2020 Eğitim 

Öğretim Yılı Bahar yarıyılında kontenjan dahilinde “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora 

Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerine göre 

öğrenci alınacaktır.  

    

BAŞVURU- MÜLAKAT VE KESİN KAYIT TARİHLERİ    

Başvuru Koşulları ve Kontenjanların İlanı  19-23 Şubat 2020  

Başvuruların Kabul Edilmesi  24-25 Şubat 2020  

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı   
26 Şubat 2020  

Giriş Sınavı (Mülakat)    
27 Şubat 2020 Saat:10.00    

Sınav Sonuçlarının İlanı    
28 Şubat 2020 

Öğrenci Kayıtları    
02 Mart 2020    

    

ALANLAR, KONTENJANLAR VE ÖN KOŞULLAR   

Anabilim Dalı    Çalışma Alanı    
Kontenjan 

 Özel Şartlar    
ALES  

Puanı   

 YDS   

Puanı   

Not 

Ort.   

Hemşirelik Ana 

Bilim Dalı 

Hemşirelik (Cerrahi 

Hastalıkları 
Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği, Doğum 

ve 

Kadın Hastalıkları Hemşireliği, 
İç Hastalıkları Hemşireliği, 

Hemşirelik Esasları) 

3 
Hemşirelik alanında tezli 

yüksek lisans 
programı mezunu olmak. 

 

60 

(SAY) 
55 50 



Moleküler Tıp 

Ana Bilim Dalı 
Moleküler Onkoloji 3 

 

 

Moleküler Tıp, 

Biyomühendislik, Biyoloji, 

Biyokimya, 
Moleküler Biyoloji alanında 

tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

 

60 
(SAY) 

55 50 

Tıbbi Biyoloji 

Ana Bilim Dalı 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

(Gen Tedavisi ve Genom 

alışmaları) 
3 

-Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği 

Fakültesi, Veteriner 

Fakültesi, Eczacılık Fakültesi 

mezunları veya Tıbbi 

Biyoloji, Tıbbi Genetik, 

Genetik, Tıbbi Biyoloji ve 

Genetik alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

-Sağlık Bilimleri Enstitüleri 

bünyesinde bulunan 

Moleküler Tıp Ana Bilim 

Dalı veya Temel Tıp 

Bilimleri kapsamındaki 

anabilim dallarında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

 

60  

(SAY) 
55 50 

  

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI     

1-T.C. vatandaşı olmak. 

 

2-İlgili öncelikli alanların koşullarında belirtilen şartları sağlayan yüksek lisans mezunları. 

 

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

öğretim elemanı kadrolarında çalışıyor olmamak. 

 

4-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimine 

devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak. 

 

5-Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hâl 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-Halihazırda Üniversitemiz veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora 

bursiyeri olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 

9-Her bir alan için en az 3 öğrencinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar 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 hariç 5 yıl süreli eczacılık 

fakültelerinden mezuniyet diplomasına 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 son 2 yıl içerisinde alınmış ÖSYM tarafından kabul edilen 

muadili bir yabancı dil puanına 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 24-25 Şubat  2020 tarihlerinde, başvuru belgelerini 

şahsen Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşlerine teslim etmek sureti ile 

gerçekleştirilir.   

Posta ve vekalet yolu ile başvuru yapılamaz.    

  

  

  

     



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER    

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

lisansve 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 ve tanıma belgesini almış olmaları ve 

başvuru sırasında ibraz edilmesi şarttır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 

olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini (Mezuniyet notu Yükseköğretim Kurulu  

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosuna göre belirtilmiş olması 

gerekmektedir.) 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 son 2 yıl içerisinde alınmış ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir yabancı 

dil puanına sahip şartı aranmaktadır.).   

   

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

Lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin birer adet fotokopisi).   

    

5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti.   

    

6- Nüfus Cüzdanı fotokopisi.    

    

7- Doktora öğrencileri için ;  

  

- Aşama Durumunu Gösterir Öğrenci Belgesi    

- 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.    

- Programlara yapılan başvuruların ilan edilen toplam kontenjanın üç katından fazla olması 

halinde, yapılacak giriş sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar için bir ön 

doküman incelemesi aşağıda belirtilen sınır değerlere göre yapılır.  

ALES puanının % 60’ı ve lisans mezuniyet not ortalamasının % 40’ı dikkate alınarak yapılan 

sıralamaya göre kontenjan miktarlarının üç katına kadar sayıdaki aday öğrenci giriş sınavına 

çağrılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla öğrencinin olması durumunda 

bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır. 

    

    

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER    

  

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

Hamidiye 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 fotokopisi.    

    

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

  

5- Erkek adaylardan askerlik durumu ile ilgili belge.     

    

    



  İLETİŞİM BİLGİLERİ    

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü  

Selimiye Külliyesi Selimiye Mah. Atölyeler Cad.   

No:4 34668 Üsküdar, İstanbul         

Tel: 0216 4189616 - 1900  

E-mail:sbe@sbu.edu.tr     

   Web: http://sbe.sbu.edu.tr    

     

    

http://sbe.sbu.edu.tr/
http://sbe.sbu.edu.tr/
http://sbe.sbu.edu.tr/

