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2019-2020 BAHAR DÖNEMİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU 

 KONTENJAN VE BAŞVURU İŞLEMLERİ 

ANABİLİM 

DALI 

ÜST ALAN 

ADI 

ALT ALAN 

ADI 
ÖN KOŞUL KONTENJAN 

Histoloji-

Embriyoloji 
Sağlık 

Kök Hücre 

Çalışmaları 

Histoloji-Embriyoloji, 

biyomühendislik, moleküler 

biyoloji ve genetik, biyoloji, 

translasyonel tıp ve kök hücre 

alanlarında yüksek lisans yapmış 

olmak veya diş hekimliği, 

veterinerlik, tıp fakültesi lisans 

programlarından birinden mezun 

olmak 

3 

 

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 100/2000 YÖK DOKTORA 

BURSU BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

18–21 Şubat 2020  Saat 17:00 Başvuru 

24 Şubat 2020 Saat 13:30 Mülakat 

25 Şubat 2020 Mülakat Sonuçlarının Açıklanması 

26 Şubat 2020 Asıl Kontenjandan Yerleşenlerin Kayıtları 

27 Şubat 2020 Yedek Kontenjandan Yerleşenlerin Kayıtları 

 

➢ ADAYLARIN DİKKATİNE! Aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir 

yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK Doktora bursiyeri olan öğrenciler başvuru 

yapamazlar. 

➢ Her bir alan için en az 3 öğrencinin 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde 

eğitime başlaması gerekmektedir, aksi durumda ilgili alan için tahsis edilen 

kontenjanlarının tamamı iptal edilecektir. 

 



100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında yukarıda listelenen alan için belirtilen sayıda 

doktora öğrencisi alınacaktır. Bu kapsamda eğitimine devam eden doktora öğrencilerine 

azami 4 yıl boyunca yılda 12 ay Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirtilen miktarda 

burs ödemesi yapılacaktır. (Burs Miktarı: Herhangi bir işte çalışmayan doktora öğrencileri 

için aylık 2450 TL özel sektörde çalışan doktora öğrencileri için ise 550 TL’dir.) 

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, 

https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/  ile 

https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/100_2000_Usul_Esaslar.pdf 

sayfasında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı 

Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar”da yer almaktadır.  

Açıklanan 100/2000 YÖK Doktora Bursu için başvuruda bulunmak isteyen adayların          

18-21.02.2020 tarihleri arasında gerekli belgeleri Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim ederek 

başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 

Adaylar başvuru evraklarını 21.02.2020 Cuma günü saat: 17:00’a kadar şahsen Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edecektir. Posta, kargo, e-posta, başka birinin 

yerine yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

a) T.C. vatandaşı olmak. 

b) Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak. 

c) MCBÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak programın 

başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak. 

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim 

Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak. 

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına 

geçmemiş olmak 

e) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler 

nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.  

https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/
https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/100_2000_Usul_Esaslar.pdf


f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. 

g) Aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK 

doktora bursiyeri olmamak 

h) 2019 - 2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Burs başvuruları için Alanlar ve Kontenjanlar 

tablosunda belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. 

Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal 

edilecektir. Kazanan adaylar, tez çalışmalarını ilanda belirtilen öncelikli alan konularında 

yapmak zorundadır. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1. 100/2000 Doktora Başvuru Formu>https://saglikbe.mcbu.edu.tr/lisansustu-ogrenci-

formlari/doktora.18994.tr.html  

2. ALES Sonuç Belgesi (Son 5 yıla ait), 

• Doktora programlarına başvuran adayların ALES' ten, başvurduğu programın puan 

türünde yüksek lisans mezunlarının en az 55 puana, lisans mezunlarının istenilen puan 

türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekmektedir.  

• Tıp Fakültesi mezunları mevcut yönetmeliğimizin 16.maddesinin 6.fıkrasına göre TUS 

sınavını temel tıp alanı puanını doktora kontenjanlarına başvurularda ALES yerine 

kullanılabilmektedir. 

• Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi 

mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Tıpta Uzmanlık 

Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan 

türünde en az 55 puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek 

lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans 

diplomasına) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla 

ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş 

Sınavında temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik 

tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde 

edilir. 

3. İngilizce Yeterlik Belgesi (Son 5 yıla ait), 

• Doktora programlarına başvuran adayların KPDS, YDS, ÜDS, YÖKDİL sınavlarından 

en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer Yabancı Dil 

https://saglikbe.mcbu.edu.tr/lisansustu-ogrenci-formlari/doktora.18994.tr.html
https://saglikbe.mcbu.edu.tr/lisansustu-ogrenci-formlari/doktora.18994.tr.html


sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. (IELTS 

sınavı geçersizdir.)  

4. Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora programına başvuracak adaylar için Lisans ve yüksek 

lisans diploması (Aslı ve fotokopisi) veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği (Tezsiz 

yüksek lisans programı mezunları için 6 Şubat 2013 tarihinden önce kayıtlanmış olmaları) 

5. Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora programına başvuracak adaylar için Resmi Onaylı 

Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti 

6. Halen doktora eğitimine devam eden öğrenciler için öğrenci belgesi ve doktora Transkripti 

7. Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik no belirtir) 

8. Kısa özgeçmiş ve var ise yayınlarının bir listesi 

9. İlgili alanda doktora yapma amaç ve hedefini açıklayan bir yazı 

10. Bir adet vesikalık fotoğraf 

11. SGK’dan ya da e-devlet üzerinden alınacak hizmet döküm belgesi (Yeni tarihli olmalıdır)  

12. Çalışıp çalışmadığını bildiren dilekçe 

13. Adliyeden ya da e-devlet üzerinden alınacak Adli Sicil Kaydı (Yeni tarihli olmalıdır) 

14. Askerlik durum belgesi (yeni tarihli olmadır) 

 

DEĞERLENDİRME: 

Değerlendirme jürisi, adayları sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve yerde 

mülakata alarak, kullanılan her ölçme yöntemi için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden 

değerlendirme yapar. Yüksek Lisans dereceli doktora programlarına başvuran adaylarda; 

ALES puanının %50'si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’i, mülakatın %20'i 

alınarak yerleştirme puanı hesaplanır. Mülakata girmeyen için yerleştirme puanı 

hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Yerleştirme puanı 70 ve üzerinde olan adaylar 

aldıkları puanlara göre en yüksekten başlayarak sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora 

programlarına kabul edilirler. 

 

AÇIKLAMA LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN BELİRLENMESİ  

1. Lisans mezuniyet notu 100’lük sisteme göre verilir.  

2. Adayların transkripti üzerinde hem dörtlük hem de yüzlük Lisans mezuniyet notu var 

ise yüzlük notu dikkate alınır,  

3. Adayların transkripti üzerinde sadece dörtlük Lisans mezuniyet notu var ise, eğer 

adayın mezun olduğu üniversitesinin yüzlük dönüşüm tablosu var ve bunu da 

kanıtlayabiliyor ise dörtlük notun dönüşümünde kendi üniversitesinin yüzlük dönüşüm 



notu dikkate alınır,  

4. Adayların transkripti üzerinde sadece dörtlük Lisans mezuniyet notu var ise, eğer 

adayın mezun olduğu üniversitesinin yüzlük dönüşüm tablosu yok ise dörtlük notun 

dönüşümünde YÖK yüzlük dönüşüm notu dikkate alınır. 

 

BAŞVURU ADRESİ: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Uncubozköy Yerleşkesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Zemin Kat Yunusemre/MANİSA 

 


