T.C.
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
DOKTORA (T.C. , Yabancı Uyruklu ve Yatay Geçiş) KONTENJANLARI ve BAŞVURU ŞARTLARI
DOKTORA
PROGRAMLARI

T.C.

Yabancı
Uyruklu

Yatay
Geçiş

ALES
PUAN
TÜRÜ

AÇIKLAMA
* Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Lisans ve Yüksek
Lisans mezunu olmak

Bahçe Bitkileri

9*

8*

3**

Sayısal

--

---

Sayısal

1 (1)
Bitki Koruma

2 (2)

** Bahçe Bitkileri bölümünden lisans mezunu
olmak Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek
Lisans Mezunu olmak ve doktora yapıyor olmak
veya Ziraat, Doğa Bilimleri, Tarım Bilimleri
Fakülteleri Lisans Mezunu olup İlgili Anabilim
Dalları Yüksek Lisans mezunu olmak ve bu
Anabilim Dallarında doktora yapıyor olmak.
(1) Entomoloji alanı kontenjanları
(2) Fitopatoloji alanı kontenjanları

Toplam = 3
*Biyolojik Bilimlerde yüksek lisans yapmış olmak.

Biyoloji

6*

1

2*

Sayısal

Biyolojik Bilimler: Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji
bölümleri, Eğitim Fakültesi Biyoloji bölümü,
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Ziraat Fakültesi Bitki
Koruma, Tarımsal Biyoteknoloji Tarla Bitkileri,
Bahçe Bitkileri, Zootekni Bölümleri, Veteriner
Fakültesi ve Tıp Fakültesi.

3(1)

Biyosistem Mühendisliği

6(2)

1(2)

2(3)

3(3)

3(4)

Toplam = 4

3(3)

Sayısal

(1) Tarımda Enerji Sistemleri alanı kontenjanları
(2) Tarımda Makine Sistemleri alanı kontenjanları
(3) Tarımsal Yapılar alanı kontenjanları
(4) Arazi ve Su Kaynakları alanı kontenjanları

Toplam = 14
Fizik

6*

--

--

Sayısal

*Fizik alanında yüksek lisans mezunu olmak

Gıda Mühendisliği

2*

--

--

Sayısal

* Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans
yapmış olmak.

--

--

Sayısal

(1) Fizikokimya alanı kontenjanı
(2) organik Kimya alanı kontenjanı

1*

--

--

Sayısal

* Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Peyzaj Mimarlığı

2*

--

--

Sayısal

*Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, İç Mimarlık veya Şehir
ve Bölge Planlama Anabilim dallarından birisinde
yüksek lisans yapmış olmak

Tarım Ekonomisi

3*

1*

--

Eşit Ağırlık

* Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında yüksek lisans
yapmış olmak.

1(1)
Kimya

1(2)
Toplam = 2

Makine Mühendisliği
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Tarımsal Biyoteknoloji

Tarla Bitkileri

Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme

Zootekni

1(1) *
1(2) *

* Tarımsal Biyoteknoloji Lisans ve yüksek lisans
mezunu olmak.
--

--

Sayısal

(1) Hayvan Biyoteknolojisi alanı kontenjanı
(2) Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji alanı
kontenjanı

4*

--

4*(1)

3(1)

5*(2)

2(2)

Toplam =9

Toplam = 5

3

--

--

Sayısal

*Yüksek Lisansını Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Anabilim Dalında yapmış olmak.

2(1)
2(2)

Sayısal

Toplam =4
--

*Tarla Bitkileri Bölümü Mezunu olup Ziraat
Fakültesi Bölümlerinde Yüksek Lisans yapmış
olmak veya Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek
Lisans Programı Mezunu olmak.

(1) Bitki Besleme alanı kontenjanları
(2)Toprak Bilimi alanı kontenjanları

Sayısal

--

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURULAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU
• Programlara başvurular ONLINE yapılacak olup; adaylar belgelerinin geçerliliğinden sorumludur.
• ONLINE Başvurular 29 Aralık 2020 tarihinde saat 00:00’da başlayacak olup; en geç 12 Ocak 2021 tarihi saat 23:55’e kadar
başvuru ekranı açık olacaktır.
• ONLINE başvuru dışında hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.
• ONLINE başvurular Enstitü yetkilileri tarafından kontrol edilecek ve onaylanacaktır.
• Doktora programına başvurabilmek için tezli yüksek lisans veya lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
• Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puana sahip olmaları gerekmektedir.
• Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ALES veya eşdeğer sayılan sınav belgesi koşulu aranmaz.
• Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık
mezunlarının Lisansüstü programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. ALES puanı olmayan bu kapsamdaki adayların,
mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 55 olarak
değerlendirmeye alınacaktır.
• Adayların anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
• Bir programa başvurmak için gerekli olan öğrenim düzeyini (yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için
yüksek lisans) yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları
zorunludur.
• Eksik belge ile başvuru yapan adayların belgeleri onaylanmayacak ve kabul edilmeyecektir.
• Başvuru esnasında yapılan yanlışlıklardan başvuruyu yapan aday sorumludur. Her ne sebeple olursa olsun (adayın
hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, online sisteme yanlış/hatalı bilgi girilmesi vb. nedenlerle) yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen
tüm işlemler iptal edilir. İstenilen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahribat
yapanların, listede isimleri yer alsa dahi kayıtları yapılmaz.
• • Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre başvuru yapanların başvuruları kabul edilmez veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin
kaydı silinir.
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ONLİNE BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (ÖNEMLİ)
Adayların; Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Madde 4- ilgili maddeleri ve Enstitümüz Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin Madde 7-, Madde-8- ve Madde-9’da belirtilen Öğrenci Kabulü şartlarını sağlamaları
gerekmektedir.
▲ Mezun durumda olan adaylar, kesin kayıt tarihine kadar mezun olmuş olmak şartıyla mezuniyet not ortalaması olarak güncel
transkriptlerindeki ağırlıklı genel not ortalaması ile başvuru yapabileceklerdir. Başvuru sonrası ağırlıklı genel not ortalaması
güncellemesi yapılamaz ve kayıt hakkı kazanılması durumunda ibraz edilecek mezuniyet/transkript belgesindeki ağırlıklı genel not
ortalaması değerinin, başvuru esnasında tanımlanan ağırlıklı genel not ortalaması değerinden daha düşük olması halinde genel
başarı notu yeniden hesaplanır ve ilgili program için istenen genel başarı notundan az olması halinde “Başarısız” sayılarak kaydı
yapılmaz.
▲ 2020-2021 Bahar Yarıyılında kontenjanı bulunan Anabilim Dalına/alana başvuracak adaylar; istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir
şekilde girmeli ve aşağıdaki belgeleri yüklemelidir.

Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi

Diplomanın onaylı örneğinin veya E-Devletten alınan mezuniyet
belgesinin (pdf formatında) sisteme eklenmesi zorunludur.
(Lisans/Yüksek Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK’ten denklik belgesi almış
olmaları zorunludur.)

Tezli Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi

Diplomanın onaylı örneğinin veya E-Devletten alınan mezuniyet
belgesinin (pdf formatında) sisteme eklenmesi zorunludur.

Lisans Transkript

Transkript üzerinde mezuniyet tarihinin bulunması ve onaylı olması
gerekmektedir. Transkriptin sisteme (pdf formatında) eklenmesi
zorunludur.

Tezli Yüksek Lisans Transkript

Transkript üzerinde mezuniyet tarihinin bulunması ve onaylı olması
gerekmektedir. Transkriptin sisteme (pdf formatında) eklenmesi
zorunludur.

Vesikalık Fotoğraf

Kıyafet yönetmeliğine uygun olmalı ve jpg formatında yüklemelidir.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç
Belgesi

Başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip
olduklarına dair geçerli ALES belgesi, (27.09.2017 tarihinden önce
yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle
geçerlidir) veya -eşdeğer uluslararası sınav sonuç belgesi, yüksek
lisans ve doktora programlarına başvurularda GRE ve GMAT puanları
ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir. Bu durumda üniversitemiz
GRE/GMAT - ALES eşdeğerlik tablosu dikkate alınır. Doktora
programına tezsiz yüksek lisans veya lisans diploması ile başvuranların
ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 80 puana sahip
olduklarına dair geçerli ALES belgesi,- ÖSYM'nin sonuç açıklama
sayfasından alınan ALES Sonuç Belgesinin (pdf formatında) sisteme
eklenmesi zorunludur.

Yabancı Dil Durumunu Belirtir Belge

ÖSYM ve/veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen bir yabancı dil
sınavından en az 55 (elli beş) puan almış olmak zorunludur. Belirtilen
belgenin (pdf formatında) sisteme eklenmesi zorunludur. ÖSYM
ve/veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen bir yabancı dil
sınavından alınan belge 5 yıl geçerlidir.

Yatay geçiş kontenjanlarına başvuran adayların yukarıdaki belgelere
ilave olarak yeni tarihli öğrenci belgesi

pdf formatında sisteme eklemesi zorunludur.

Yabancı uyruklu adayların yukarıdaki belgelere ilave olarak varsa
tanınırlık belgesi ve Türkçe Yeterlik Belgesini

pdf formatında sisteme eklemesi zorunludur.

▲ Online Başvuru Formu; Başvuru Dilekçesi yerine geçecek olup, resmî belge niteliği taşıyacaktır. Bu nedenle adayların istenen
bilgileri girerken dikkat etmeleri gerekmektedir.
▲ Adayların online başvuru formunu çıktı alabilmeleri için başvurularının öncelikle enstitü tarafından kontrolü yapılacaktır. Bu
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sebeple online başvuru süresince başvuru durumlarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Adaylar, başvuru yaptıktan sonra sistemde
“beklemede” uyarısını takiben “onaylandı” veya “reddedildi” şeklinde açıklama görecektir. Başvurusunda “reddedildi” açıklamasını
gören adayların ise başvuru tarihleri içerisinde ret gerekçelerine göre gerekli düzeltmelerini yapmaları ve başvuru sonucunu kontrol
etmeleri gerekmektedir. Başvuru tarihleri içerisinde gerekli düzeltmelerini yapmayan ya da Enstitünün ve kontenjanına başvurduğu
programın istediği başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları İPTAL EDİLECEKTİR.
▲Adaylar, Yüksek Lisans* için en fazla iki (2) Anabilim Dalı kontenjanına, Doktora için en fazla bir (1) Anabilim Dalı kontenjanına
başvuru yapabilir. (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.)
*Birden fazla alanda kontenjanı bulunan anabilim dalı programında tek alana başvuru yapılabilir.
▲Adaylardan mezuniyetleri 100’lük sisteme göre olanlar, başvuruda belirtilen mezuniyet not ortalaması kısmına transkriptlerinde
belirtilen notu online başvuru alanındaki “diğer” seçeneğini seçerek tam girmelidir.
▲Adaylardan mezuniyet not ortalaması 4’lük sisteme göre olanlar ise başvuruda belirtilen mezuniyet not ortalaması kısmına
transkriptlerinde belirtilen notu başvuru alanında bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) çevrim tablosundaki puanın
tam karşılığını girmelidir.
▲Adaylardan mezuniyetleri hem 100’lük hem 4’lük sisteme göre olanlar, başvuruda belirtilen mezuniyet not ortalaması kısmına
transkriptlerinde belirtilen notlardan istedikleri notu yukarıda belirtilen seçeneklerden birine tam ve doğru şekilde girmelidir.

DEĞERLENDİRME
Doktora Programları Başvurularının Değerlendirilmesi:
T.C. Adaylar:
Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 10- …….
(4) Adayların tezli yüksek lisans veya doktora programlarına giriş sınavı notu, yazılı bilim sınavı, mülakat veya yazılı bilim sınavı ve
mülakat ile belirlenir. Giriş sınavının yazılı bilim sınavı ve mülakat şeklinde yapılması durumunda yazılı bilim sınavının giriş sınav
notu üzerindeki ağırlığı en az %60 olmak zorundadır. Giriş sınavının herhangi bir aşamasına katılmayan adayın sınavı başarısız
sayılarak sıralamaya alınmaz.
(5) Adayların genel başarı notu aşağıda belirtilen esaslara göre hesaplanır:
a) Tezli yüksek lisans programları için başvuran adayların genel başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ağırlıklı genel not
ortalamasının %20’si ve giriş sınavı notunun %30’u toplanarak hesaplanır.
b) Doktora programları için başvuran adayların genel başarı notu ALES puanının %50’si, tezli yüksek lisans ağırlıklı genel not
ortalamasının %20’si ve giriş sınavı notunun %30’u toplanarak hesaplanır.
c) Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken başvuru tarihleri içerisinde alınmış güncel transkript
belgesindeki ağırlıklı genel not ortalaması değeri dikkate alınır. Başvuru sonrası ağırlıklı genel not ortalaması güncellemesi yapılamaz
ve kayıt hakkı kazanılması durumunda ibraz edilecek mezuniyet/transkript belgesindeki ağırlıklı genel not ortalaması değerinin,
başvuru esnasında tanımlanan ağırlıklı genel not ortalaması değerinden daha düşük olması halinde genel başarı notu yeniden
hesaplanır ve ilgili program için istenen genel başarı notundan az olması halinde başarısız sayılarak kaydı yapılmaz.
(6) Bir adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun;
a) Tezli yüksek lisans programları için en az 65 (65/100) olması gerekir.
b) Doktora programları için en az 70 (70/100) olması gerekir.
(7) Genel başarı notları hesaplanan adayların sıralaması en yüksek genel başarı notundan en düşük genel başarı notuna doğru yapılır.
(8) Genel başarı notları eşit olan adayların sıralamasında sırasıyla ALES veya eşdeğeri sınav puanı, lisans ağırlıklı genel not ortalaması
ve giriş sınavı notu dikkate alınır.
(9) Lisansüstü programlara kabul edilen asıl öğrencilerin listesi ve genel başarı notunu sağlayan asıl kontenjan sayısı kadar yedek
öğrencilerin listesi, giriş sınavı jürisinin onayıyla ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulunun
kararıyla kesinleştikten sonra ilan edilir.
Yabancı Uyruklar Adaylar: Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ALES veya eşdeğer sayılan sınav belgesi koşulu aranmaz. Yabancı
uyruklu öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesi, lisans not ortalamalarına göre başarı sıralaması esas alınarak ilgili anabilim dalı
akademik kurulunun değerlendirmesi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Yurt dışında ikamet eden ve bir alt eğitimini
yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu öğrenciler de yabancı uyruklu öğrencilerle aynı statüde değerlendirilir.
Yatay Geçiş Adayları: Başvuran öğrencinin lisansüstü programa kabulü ve intibakı, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
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DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT TARİHLERİ
Online Başvuru Tarihi
Giriş Sınavı Tarihi
Asıl adayların kesin kayıt tarihi
Yedek adayların kesin kayıt tarihi

29 Aralık 2020 - 12 Ocak 2021
20 Ocak 2021
8 - 9 - 10 Şubat 2021 (3 gün)
16 - 17 Şubat 2021 (2 gün)

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi
(onaylı).

Online başvuru onayı sonrasında çıktısı alınmış ve imzalanmış belge
--Yüksek Lisans programları için başvuracak adayların Lisans diploması
veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği. (Geçici Mezuniyet
Belgesi üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise belge tarihinden en
fazla 2 yıl geçmiş olmalıdır) - e-devlet üzerinden alınmış belgeler de
geçerli sayılacaktır. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınırlığı olması
gerekmektedir.)
Tanınırlık bilgileri kesin kayıtlardan sonra
Üniversitemiz Rektörlüğünce YÖK’ten istenmekte ve tanınırlığın
olmaması durumunda ilgilinin Enstitü ile ilişiği kesilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi

Tezli Yüksek Lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin
onaylı örneği.
Transkript üzerinde mezuniyet tarihinin bulunması ve onaylı olması
gerekmektedir.
Transkript üzerinde mezuniyet tarihinin bulunması ve onaylı olması
gerekmektedir.
Başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip
olduklarına dair geçerli ALES belgesi,
(27.09.2017 tarihinden önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı
tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir) veya -eşdeğer uluslararası sınav
sonuç belgesi, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda
GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir. Bu durumda
üniversitemiz GRE/GMAT - ALES eşdeğerlik tablosu dikkate alınır.
- ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasından alınan ALES Sonuç Belgesi
ÖSYM ve/veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen bir yabancı dil
sınavından en az 55 (elli beş) puan almış olmak zorunludur. Belirtilen
belgenin (pdf formatında) sisteme eklenmesi zorunludur. ÖSYM
ve/veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen bir yabancı dil
sınavından alınan belge 5 yıl geçerlidir.
-2 adet -kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun olmalıdır.
e-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir

Lisans Transkript
Tezli Yüksek Lisans Transkript
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
(ALES) Sonuç Belgesi

Yabancı Dil Durumunu Belirtir Belge

Nüfus cüzdanı fotokopisi
Vesikalık Fotoğraf
Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi
Türkçe Yeterlik Belgesi (Belgeleri bulunmayan
adayların, Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi
Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından
yapılacak Türkçe Yeterlilik sınavında başarılı olmaları
gerekir. En az C1 seviyesi olması gerekmektedir.
Sağlanamaması durumunda ise 1 yıl süre verilir. Bu süre
sonunda C1 seviyesi Türkçe Yeterlik belgesi getirmeyen
öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilecektir.
Pasaport Fotokopisi
Harç dekontu

Yabancı Uyruklu Adaylar için

Yabancı Uyruklu Adaylar için
Yabancı Uyruklu Adaylar için

5/5

