T.C.
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU
KOŞULLARI VE KONTENJANLARI
Üniversitemiz Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Yükseköğretim Kurulu 100/2000 YÖK Doktora
Bursları kapsamında aşağıda belirtilen Ana Bilim Dalına 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında
kontenjan dahilinde “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek
Burslara İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerine göre öğrenci alınacaktır.
BAŞVURU- MÜLAKAT VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

Başvuru Koşulları ve Kontenjanların İlanı ile
Başvuruların Kabul Edilmesi
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
Giriş Sınavı (Mülakat)
Sınav Sonuçlarının İlanı
Öğrenci Kesin Kayıt

07 - 08 Ekim 2021
Son Başvuru Saati: 17.00
08 Ekim 2021 Saat: 17.30
11 Ekim 2021 Saat 10.00
12 Ekim 2021
13 Ekim 2021

ALANLAR, KONTENJANLAR VE ÖN KOŞULLAR
Ana Bilim
Dalı

Çalışma Alanı Kontenjan Özel Şartlar

Sağlıklı
Tıbbi
Beslenme,
Biyokimya
Sağlıklı Yaşam
Ana Bilim
ve Gıda Katkı
Dalı
Maddeleri

3

ALES
Puanı

- Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık
Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
- Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde bulunan
Tıbbi
Biyokimya,
Biyokimya,
Farmasötik
60
Biyokimya,
Beslenme
ve
Diyetetik,
Gıda
(SAY)
Mühendisliği, Tıbbi Biyoloji, Gıda Teknolojisi,
Biyoteknoloji, Halk Sağlığı, Fizyoloji, Tıbbi
Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Tıbbi Genetik, Moleküler
Biyoloji ve Genetik veya Moleküler Tıp Ana Bilim
Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak*.

Lisans
YDS
Not
Puanı
Ort.

55

65

*Ana Bilim Dalı tarafından hazırlık programı uygulanır.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

T.C. vatandaşı olmak.
İlana başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
İlgili öncelikli alanın koşullarında belirtilen şartları sağlamak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.
Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu,
kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimine devam ediliyor
ise tez aşamasına geçmemiş olmak.
Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hâl 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.
Halihazırda Üniversitemiz veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri
olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Programa kayıt hakkı kazanan en az 3 öğrencinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde
eğitime başlatılması gerekmektedir, aksi durumda ilgili alan için tahsis edilen kontenjanların tamamı iptal
edilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI
1. Sayısal puan türünde son 5 yıl içerisinde alınmış ALES puanına sahip olma şartı aranmaktadır. Temel Tıp
Bilimlerinde Tıp Fakültesi mezunu adaylar, 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.
2. Doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık
/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının Doktora programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu
adayların değerlendirmeleri için; ALES puanı 65 olarak kabul edilir. ALES puan şartı aranmayan adaylar;
Doktora/sanatta
yeterlik/tıpta
uzmanlık/diş
hekimliğinde
uzmanlık/veteriner
hekimliğinde
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık belgesinin aslını ibraz etme koşuluyla bir adet tıpkıçekimi (fotokopi) ile
doktora bursu başvurusunda bulunabilirler.
3. 100/2000 YÖK doktora bursuna başvurabilmek için son 5 yıl içerisinde alınmış, YDS, YÖKDİL veya
TIPDİL sınav puanına ya da son 2 yıl içerisinde alınmış ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir
yabancı dil puanına sahip olma şartı aranmaktadır.
4. 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. Yurt dışı lisans not ortalaması hesaplaması Üniversitemiz tarafından
yapılmayacaktır. Not ortalaması olmayanlar ve ibraz etmeyenler için en düşük geçer not olan 50 olarak
kabul edilecektir.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
ALES
Puanı (A)

Lisans Mezuniyet
Notu (B)

Sınav
(Mülakat) Notu (C)

Genel Başarı
Notu (A+B+C)

% 50

% 20

% 30
(≥ 60 p)

≥ 70 p (başarılı)

DOKTORA PROGRAMI BURS BAŞVURU ŞEKLİ
100/2000 YÖK doktora bursu başvuruları 05 - 07 Ekim 2021 tarihleri arasında internet üzerinden çevrim
içi (online) olarak yapılacaktır. 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formunun çıktısı imzalanarak,
aşağıda belirtilen belgeler (bk. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER) ile birlikte sınav günü sınav
jürisine teslim edilecektir. Şahsen veya posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecek olup sadece
çevrim içi (online) başvuru kabul edilecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- 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 ve tanıma belgesini almış olmaları ve başvuru
sırasında ibraz etmeleri 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, YÖKDİL, TIPDİL sınav puanına ya
da son 2 yıl içerisinde alınmış ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir yabancı dil puanına sahip olma
şartı aranmaktadır).
4- Lisans ve tezli yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin birer adet fotokopisi.
5- Lisans ve yüksek lisans transkript belgesi.
6- Nüfus cüzdanının fotokopisi.
7- Doktora öğrencileri için “Aşama Durumunu Gösterir Öğrenci Belgesi”

YÖK 100/2000 doktora bursuna;
-

-

Lisansüstü giriş sınavının yapılacağı yer ve saat, takvimde belirtilen “Ön Değerlendirme Sonuçlarının
İlanı” ile birlikte Enstitü web sayfasından duyurulacaktır.
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.
Programa 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 sınava çağrılır.
Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla öğrencinin olması durumunda bu adayların
tamamı giriş sınavına çağrılır.

Not: Enstitüden 1 ay içinde teslim alınmayan, kesin kayıt hakkı kazanamayanlara ait başvuru belgeleri
imha edilecektir.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
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 etmeleri şarttır. Yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe
tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır (1 adet).
2- 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.
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