
1/2 
 

 

 

T.C. 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ  

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU PROGRAMI KAPSAMINDA ÖĞRENCİ ALIM İLANI 

100/2000 YÖK doktora burs alt alanlarına başvuru yapabilmek için; 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  

2. 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/ Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı 

kadrolarında çalışmıyor olmak, 

3. Halen devlet yükseköğretim kurumlarında doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak 

şartı aranır. 

100/2000 YÖK DOKTORA PROGRAMI  

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU ÖN KOŞULLARI 

Anabilim 

Dalı 
Alt Alan Kontenjan Başvuru Ön Koşulları 

Biyoistatistik 

ve Tıp 

Bilişimi 

 

B
iy

o
en

fo
rm

a
ti

k
-

B
iy

o
is

ta
ti

st
ik

 

3 

 Yüksek lisans diploması ile veya doğrudan lisans diploması ile genel 

başvuru şartlarını sağlayan adaylarda;  

 Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Mühendislik, 

Teknoloji, Eğitim, Teknik Eğitim ve Fen fakültelerinin birinden 

mezun olmak veya Bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış 

olmak bu bölümlerinde lisans diplomasına sahip olma şartı 

aranacaktır. 

Doğal ve 

Bitkisel 

Ürünler, 

Kozmetik 

Ürünler 
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 Eczacılık (5 yıllık eğitim programı olan), tıp, diş hekimliği veya 

veterinerlik fakültesi mezunları, 

 Eğitim programı 4 yıl olan eczacılık fakültesi mezunu olup tezli 

yüksek lisans diploması olanlar ve doktora şartlarını sağlayan gıda, 

beslenme ve diyetetik bölümü ve fen fakültesi mezunu olanlar, 

 Fen ve sağlık bilimleri fakültelerinden mezun olup eczacılık 

fakültesi anabilim dallarından birinden tezli yüksek lisans diploması 

olanlar.  
 

PROGRAMLARA BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ 

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının ilanı  15 Şubat 2019 

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci başvuruların alınması 18 - 22 Şubat 2019 

Mülakat  (İlgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır) 
26 Şubat 2019 

Saat:10.00 

Sonuçların Enstitü web sayfasından ilanı  26 Şubat 2019 

Kazanan adayların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kesin kayıtlarını yaptırması 27 Şubat 2019 

BAŞVURU KOŞULLARI 

ALES PUANI (SAYISAL VEYA EŞİT AĞIRLIK PUAN TÜRLERİNDEN) 

 ALES belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır 

 Tezli yüksek lisans mezunları veya hazırlık sınıfı hariç en az 10 (on) yarıyıllık 

fakülte mezunlarından doktora programlarına başvuracak adaylar için en az  
70 

 8 (sekiz) yarıyıl lisans diplomasıyla bütünleşik doktora programlarına başvuracak 

adaylar için en az 
80 

 

 

MEZUNİYET NOTU 

Lisans diplomasıyla başvuru için (sekiz yarıyıllık lisans mezunları) 

Lisans mezuniyet notu 4’lük sisteme göre 

en az 3.20 veya 100’lük sisteme göre en az 

81.33 olmalıdır. 

Tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuru için 

Lisans ve yüksek lisans mezuniyet notları 

4’lük sisteme göre en az 2.40 veya 100’lük 

sisteme göre en az 62.66 olmalıdır. 
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YABANCI DİL (İNGİLİZCE) KOŞULLARI 

 Programa başvuru yapabilmek için adayların YÖKDİL veya YDS’den (İngilizce) en az 60 puan veya 

Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilmiş bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan alması 

gerekir.  

 Sunulan İngilizce puanının geçerlik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıldır.  

 Üniversitelerin yapmış olduğu sınavlardan alınan İngilizce Muafiyet belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır. 

GİRİŞ BAŞARI PUANI HESAPLAMASI 

 Mülakat sınavına girmek zorunlu olup mülakata girmeyenler başarısız sayılır. 

 Mülakat sınavından 100 üzerinden 50’nin altında not alanlar başarısız kabul edilecektir. 

 Tezli yüksek lisans mezunları için 

 ALES puanının % 55’i, 

 Lisans mezuniyet notunun %20’si, 

 Yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u 

 Mülakat puanının %15’i hesaplanır. 

 Giriş başarı Puanı en az 70.00 olmalıdır. 

 Lisans mezunları için 

 ALES puanının % 55’i 

 Lisans mezuniyet notunun %30’u, 

 Mülakat puanının %15’i hesaplanır. 

 Giriş başarı Puanı en az 75.00 olmalıdır. 

YÖK BURSU 

Burs Tutarı   2.250 TL/ay   

 

BAŞVURU ve ENSTİTÜYE TESLİM EDİLECEK BELGELER 

1. Enstitü web sayfasında bulunan “http://www.ktu.edu.tr/sabe” adresinde yer alan “Öğrenci İşleri Bilgi 

Sistemi” bağlantısından giriş yapılarak hazırlanacak Başvuru Formu. (Hazırlanan Başvuru Formu’nun çıktısı 

alınarak aşağıdaki diğer belgelerle birlikte başvuru tarihleri içerisinde Enstitüye elden teslim edilmesi 

zorunludur. Aksi halde başvuru geçersiz sayılacaktır.), 

2. Lisans ve yüksek lisans diploması ve transkriptler. (Onaylı örneği)  

3. Yabancı Dil ve ALES belgeleri Enstitü tarafından ÖSYM sistemi üzerinden sorgulanacaktır. 

4. Özgeçmiş [(Sağlık Bilimleri Enstitüsü http://www.ktu.edu.tr/sabe adresli web sayfasındaki Formlar ve 

Dilekçeler/Genel Formlar kısmından giriş yapılarak özgeçmiş formu (G_F/16) oluşturulacaktır], 

5. Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi (kayıt sırasında Enstitüde onaylatılabilir), 

6. Askerlik durum belgesi (Aslı), 

7. Yönetmeliklere uygun (4.5x6cm ve son 6 ay içinde çekilmiş) 2 adet vesikalık fotoğraf, 

8. Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte 

Enstitü öğrenci işleri bürosuna şahsen veya kanuni vekâlet yoluyla yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan 

veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez. 

9. Aynı seviyedeki farklı lisansüstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmaz. 

ÖNEMLİ NOTLAR 

 YÖK Burs Programları ile ilgili hususlar için http://www.yok.gov.tr/web/100-2000/ana-sayfa adresine 

bakılabilir. 

 İlan edilen lisansüstü programlardan herhangi birine kayıt hakkı kazanamayan adaylar 1 (bir) hafta içerisinde 

tüm belgelerini şahsen veya kanuni vekâlet yoluyla Enstitüden geri alabilir. 
 

http://www.ktu.edu.tr/sabe
http://www.yok.gov.tr/web/100-2000/ana-sayfa

