
100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU İLANI 
 

 

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından devlet üniversitelerindeki doktora 

programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla başlatılan 

100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında Fen Bilimleri Enstitüsü 

koordinatörlüğünde aşağıda belirtilen alt alanlarda doktora yapacak olan 

ve tabloda verilen ilgili bölümlerdeki doktora programlarına kayıtlı 

öğrenciler arasından bursiyerler alınacaktır. 

 

100/2000 YÖK DOKTORA BURS TAKVİMİ; 

 

Başvuru Tarihleri      :22.02.2017-28.02.2017 

Başvuruların Değerlendirilmesi    :01.03.2017 

Yeni kayıt olacak adayların bilim sınav tarihi :01.03.2017  

Başvuru Sonuçlarının İlanı    :01.03.2017 Saat:16:00 

 

 

Not: Başvurular Enstitümüze şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.  
  
 

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için 

Adaylardan/öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır. 

 

 T.C. vatandaşı olmak, 

 Resmi veya özel herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışmıyor 

olmak, 

 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak 

yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını 

taşıyor olmak. 

 Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam 

ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak. 

 Tez çalışmasını aşağıdaki alanda yapmayı planlamak.  

 

 



 
 

Başvurusu 

Yapılan Alt 

Alan 

 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Başvuru Yapılacak 

Anabilim Dalları 

 
 

Kontenjan 

 
 

Sınav Tarihi 

Moleküler 

Farmakoloji ve İlaç 

Araştırmaları 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Kimya Bölümü, Kimya 

Mühendisliği,bölümlerinden 

mezunu olmak veya Kimya 

Ana Bilim Dalında yüksek 

lisans yapmış olmak. 

3 
01.03.2017 

Sınav Saati:10:00 

Sürdürülebilir, 

Etkin Tarım 

Tarla Bitkileri veya Pamuk 

Eksperliği Ana Bilim 

Dalında Yüksek Lisans 

yapmış olmak. 

3 
01.03.2017 

Sınav Saati:10:00 

 

 

 

DOKTORA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLEN BELGELER: 

 

1. Doktoraya kayıtlı oldukları program ve tez yapmak istedikleri alt alanı 

belirten ve herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olduklarını beyan eden 

100/2000 YÖK Doktora başvuru formu, 

2. Halen doktora eğitimine devam eden öğrenciler için doktora Öğrenci 

belgesi , 

3. Halen doktora eğitimine devam eden öğrenciler için doktora transkripti, 

 

 
DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

 

1. Doktora programları için lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici 

mezuniyet belgesi,  

2. ALES sonuç belgesi  

3. Doktora programları için ise lisans ve yüksek lisans not durum belgesi  

(Transkript)  

4. Doktora programlarına başvuran adayların yabancı dil belgesi,  

5. 1 Adet Fotoğraf   

 

 

 

 

 

 



ÖNEMLİ HATIRLATMALAR:  

1. Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri 

gerekmektedir.  

2. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi 

yapılmamaktadır.  

3. Adayların öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve 

öğrenim kredileri devam edebilir. 

4. Doktora öğrencilerine azami 4 yıl boyunca yılda 12 ay ve ayda 

1.550 TL burs ödemesi yapılacaktır.  

5. Burslarla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki linkte bulunan Usul ve Esaslar 

’da belirtilmiştir. 

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

Ayrıca Enstitümüzden de bilgi alabilirsiniz. 

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

