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Gaziantep Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında Doktora Programları  

Başvuru Koşulları ve Kontenjanları 
Açıklama 
100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 2019/2020 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde 
aşağıda belirtilen alanlarda doktora öğrencileri alınacaktır. Bu kapsamda kayıt yaptırmaya 
hak kazanan adaylara azami 4 yıl boyunca yılda 12 ay üzerinden ve ayda 2450 TL burs 
ödenecektir. Belirtilen burslarla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki linkte mevcuttur:  
https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/ 

 

100/2000 Doktora Bursu İçin Açılan Bölüm: 
 

Alan Kontenjan 
Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (obezite, diyabet ve ateroskleroz) 3 

 
Genel başvuru şartları  
100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar 
aranır.  
a) T.C. vatandaşı olmak.  
b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak.  
c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim 
kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak (Gaziantep Üniversitesi 
doktora programı başvuru 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) Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek 
Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’da belirtilen usul ve esaslara uymak. 
https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/100_2000_Usul_Esaslar.pdf 

 
100/2000 YÖK Doktora Bursu Programı için Başvuruda İstenen Belgeler 
1. Burs Başvuru Formu 
2. Lisans ve yüksek lisans diploma/mezuniyet belgesi  
3. Lisans ve yüksek lisans not dökümleri 
4. ALES/GRE/GMAT belgesi (ALES’ten en az 55 puan veya GRE veya GMAT 
sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer puan almış olmaları gerekir) 

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


5. Yabancı dil belgesi (YDS puanı en az 55 olmalıdır) 
6. İki adet vesikalık fotoğraf 
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
Başvurular, ilanda yer alan tarihler içerisinde ve belirtilen tüm belgelerle Sağlık Bilimleri 
Enstitü Sekreterliğine yapılacaktır. 
Doktora programlarına bir yüksek lisans diplomasına sahip olanlar veya lisans mezuniyet 
genel not ortalaması 3.00/4.00 (8/10 veya 80/100) olan lisans diplomasına sahip olan adaylar 
başvurabilir. 
 
100/2000 YÖK Doktora Bursu Sürecine İlişkin Takvim 
 
• 18-24 Şubat 2020  : Adayların Enstitülere başvuruları 
• 25 Şubat 2020  : Ön değerlendirme sonuçlarının ilan  
• 26 Şubat 2020  : Mülakat sınavı 
• 27 Şubat 2020  : Sonuçların üniversitemiz web sayfasından ilanı 
• 28 Şubat 2020  : Kazanan adayların Öğrenci İşlerine Kaydı 
 
Başvuruların Değerlendirilmesi  

1. Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si, sözlü mülakat 
değerlendirmesinin %25’i, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not 
ortalamasının %25’i, lisans derecesi ile başvuranların lisans not ortalamasının %25’i 
değerlendirmeye alınarak hesaplanacak başarı puanının 65’ten düşük olmaması 
gerekir. 

2. Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı 
hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. 
 

Sınav Bilgileri 
Mülakat 26 Şubat 2020 tarihinde saat 13:30’da Sağlık Bilimleri Enstitüsünde olacaktır. 

 
Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri: 

Gaziantep Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 
27310, Şehitkamil, Gaziantep 
0342 317 19 01 
sagbilsek@gantep.edu.tr 
 

 

mailto:sagbilsek@gantep.edu.tr

