
1/3 

 

 
 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 
 

100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında 2019/2020 Bahar Yarıyılında Aşağıda Belirtilen 

Koşulları Taşıyan Adaylar Arasından Doktora Öğrencisi Alınacaktır. 

 

 

 

- Aşağıda belirtilen burs kontenjanlarına 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde doktora 

eğitimine başlamak üzere başvurular alınacaktır.  

- Doktora Programında tez aşamasına geçmemiş kayıtlı öğrenciler de başvuru yapabileceklerdir.  

- Kontenjanlara, herhangi bir işte çalışan öğrenciler de başvuruda bulunabilecektir (657 sayılı Kanun 

kapsamında bir kadroda veya Devlet/ Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında 

çalışanlar dışında). 

- Hâlihazırda Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri 

olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 
- Bu kapsamda eğitimine devam eden doktora öğrencilerine azami 4 yıl boyunca yılda 12 ay burs ödemesi 

yapılacaktır.  

- Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran 

öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmamaktadır.  

 - 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. Burslarla ilgili detaylı 

bilgi aşağıdaki linkte bulunan yönetmelikte verilmektedir.  

 

NOT: Belirtilen alan için en az 3 öğrencinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 

eğitime başlaması gerekmektedir, aksi durumda ilgili alan için tahsis edilen kontenjanların 

tamamı Yükseköğretim Kurulu tarafından iptal edilecektir. 

 
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30090820/Usul_ve_Esaslar.pdf 

 

 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

YÖK 100/2000 DOKTORA BURSU KONTENJANLARI VE KOŞULLARI 

T.C. 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

-İlan Metni- 

 

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ ve 

açıklama 

 

 

24 Şubat 2020 - 25 Şubat 2020 saat 

17.30’a kadar  

Enstitüye şahsen başvuru yapılacaktır.  

.  

---20/04/2016 tarih ve 29690 sayılı RG 

yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim 

Yönetmeliğinin Madde 35- (6) göre aynı 

anda birden fazla lisansüstü programa 

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 

 

Doktora programlarına ilk defa 

başvuran adayların 

MÜLAKAT TARİHİ ve 

Yeri*  Mülakata 

 

26 Şubat 2020  saat. 10.00  

 

Enstitümüz ilgili Anabilim Dalında 

yapılacaktır. 

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30090820/Usul_ve_Esaslar.pdf
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girmeyenler BAŞARISIZ 

sayılacaktır. 

 
 

KESİN KAYIT TARİHİ 

 

 

 

 27 Şubat 2020 saat 17.30’a kadar 
Kesin Kayıtlar Fen Bilimleri 

Enstitüsünde şahsen yapılacaktır.  

 

 

KONTENJANLAR 
 

 

YÖK 100/2000 Doktora 

Bursu alanı 

 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

  

ÖN KOŞUL VE AÇIKLAMALAR 

 

Kontenjan 
 

Doktora 

Programı 

(Fen Bilimleri 

Enstitüsü) 

 

Şartlar 

"Yenilikçi Gıda İşleme 

Teknolojileri ve Gıda 

Biyoteknolojisi”  

Sayısal 3 

 

Gıda Mühendisliği 

 

 

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek 

lisans yapmış olmak. 

 

BAŞVURU KOŞULLARI  

a) T.C. vatandaşı olmak.  

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. (Bütünleşik doktora programı için lisans 

derecesine sahip olmak, Yüksek Öğretim Kurulu Yönetmelik şartlarını sağlamak.)  

c) 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. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)  

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

karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme 

Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)  

g) Hâlihazırda aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK 

doktora bursiyeri olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER  

 

Halen doktora eğitimine devam eden ve tez aşamasına geçmeyen öğrenciler için:  

1. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Başvuru Formu  

2. Öğrenci belgesi ve Doktora Transkripti  

3. Adli sicil kaydı (son bir ay içinde alınmış olmalı)  

4. Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik no belirtir)  

Ders aşamasında olan, tez aşamasına geçmemiş doktora programında kayıtlı öğrencilerin sıralaması girdikleri 

yıl puan hesabı dikkate alınarak sıralamaya alınacaktır. 

 

 Doktora programlarına ilk defa başvuran adaylar için:  

1. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Başvuru Formu  

2. ALES Sonuç Belgesi: Sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. (ALES Belgeleri 
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5 (beş) yıl geçerlidir.)  

3. Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarından veya son beş yılda yapılmış KPDS, 

ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL Sınavından en az 55 puan veya eşdeğerini almış olmaları gerekmektedir.  

4. Yüksek Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların 

Yükseköğretim Kurumundan denklik-tanınma belgesi almış olmaları gerekmektedir.  

5. İlk defa doktora programına başvuracak adaylar, mülakata girmedikleri durumda “Başarısız” ilan edilir.  

6. Doktora programına başvuracak adaylar için lisans ve yüksek lisans diploması (aslı ve fotokopisi) veya 

resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği  

7. Doktora programına başvuracak adaylar için Resmi Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti  

8. Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik no belirtir)  

9. Bir adet vesikalık fotoğraf  

10. Adli sicil kaydı (son bir ay içinde alınmış olmalı) 

11. Erkek adaylar için yeni tarihli “Askerlik Durum Belgesi” (e-devlet üzerinden alınan belgeler de 

geçerlidir) 

 

Doktora programlarına ilk defa başvuran adayların DEĞERLENDİRMESİNDE 

 

* ALES puanının % 50'si, mülakat puanının % 30’u, lisans/yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının % 20’si dikkate 

alınır.  

*Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının; Doktora programları için en az 70 olması 

gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. 

 

 
 

 


