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KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
 

 

  Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne 2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için 

100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında Doktora öğrencisi alınacaktır. Program kontenjanları, 

müracaat tarihleri ve yeri, müracaat ve değerlendirme şartları sonuçların ilan edilmesi ve kesin kayıt 

için istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. 
 

 

 

 

 

DOKTORA PROGRAMI KONTENJANI VE ŞARTLARI 
 

100/2000 YÖK Doktora 

Bursu Alanı 

 

Alınacak 

 Öğrenci 

Sayısı 

Başvuru Özel Şartları 
Üniversitemizde YÖK 

Alanlarına Eşdeğer Olan 

Doktora Programları 

FEN VE MÜHENDİSLİK 

BİLİMLERİ (Üst Alan)  

Bitki Genetiği ve Tarımsal 

Biyoteknoloji 

(Tohum Araştırmaları ve Aşı 

Teknolojisi dahil) 

Genetik ve Biyomühendislik  

Doktora Programı 
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Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarımsal 

Biyoteknoloji, Biyoteknoloji, Biyoloji veya 

Ziraat Mühendisliği alanlarında Yüksek Lisans 

mezunu olmak; yada Genetik ve 

Biyomühendislik, Biyomühendislik, Moleküler 

Biyoloji ve Genetik, Tarımsal Biyoteknoloji, 

Biyoteknoloji, Biyoloji veya Ziraat 

Mühendisliği alanında Doktora öğrencisi olmak 

ve tez aşamasına geçmemiş olmak 

 

     Not 1 : İlan edilen Ana Bilim Dalında, farklı alandan mezun olarak müracaat eden ve kesin kayıt hakkı kazanan 

öğrenciler için Yönetmelik gereği ilgili Ana Bilim Dalı gerekli gördüğü takdirde bilimsel hazırlık programı 

uygulanır. 

 

 

MÜRACAAT TAKVİMİ 
 

Tarih Açıklama 

01-08 Ağustos 2019 
Müracaatların Kabulü: Müracaatlar  şahsen Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 

yapılacaktır. Posta yolu ile müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

(Noterden alınan vekalet ile müracaatlar kabul edilecektir.) 

22 Ağustos 2019 Mülakata (Sözlü Sınava)  Alınacak Adayların İlanı 

26-28 Ağustos 2019 Mülakat (Sözlü Sınav)   

2 Eylül 2019 Sınav Sonuçlarının Açıklanması  

4-5 Eylül 2019 Kesin Kayıt  (Asıl Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar İçin) 

 
 

Adaylarda Aranacak Genel Şartlar 

a) T.C. vatandaşı olmak.  

b) Yüksek lisans derecesine sahip olmak. 

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği 

başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.  

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

öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.  

e) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.  

f) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son 

verilmemiş olmak.  

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

verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.  
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Konu ile ilgili detaylı bilgiye  
http://www.yok.gov.tr/documents/31132506/37454066/100_2000_Usul_ve_Esaslar_2018.pdf linkinden ulaşılabilir. 

 

 

 

 

Gerekli Belgeler: 

 

-Yüksek Lisans ve Lisans Diploma Belgesi 

-Transkript 

-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı 

-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı 

-Nüfus Cüzdanının Onaylı Örneği 

-( 2 ) Adet Vesikalık Fotoğraf 

-Özgeçmiş 

-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Adayların yazılı beyanı kabul edilir.) 

-Adli Sicil Kaydı (Adayların yazılı beyanı kabul edilir.) 

 

Başvuru ve Değerlendirme  

 

Doktora Programına başvurulabilmesi için aşağıda verilen şartların sağlanması gerekir: 

 (a) Adayların, ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir tezli yüksek 

lisans diplomasına sahip olması. 

(b) ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 65 (atmış beş) puan alması. 

(c) YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından bu puan muadili bir puan alması gerekir. 

 (d) Doktora Programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu, ALES notunun %50’si, yüksek lisans 

mezuniyet notunun %20’si, YDS puanının %10’u ve yazılı ve/veya mülakat sınavının %20’si (Yazılı ve mülakat 

sınavlarının her ikisinin de yapılması durumunda yazılı puanının %10’u ile sözlü puanının %10’u dikkate alınarak 

hesaplanır) alınarak belirlenir. Yazılı ve/veya mülakat sınavında 100 üzerinden 50 puanının altında alan öğrenciler 

için başarı değerlendirme notu belirlenmez ve bu öğrenciler başarısız kabul edilerek sıralamaya alınmaz. Ayrıca 

bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için ALES, yüksek lisans mezuniyet, YDS ve yazılı ve/veya mülakat sınav 

notlarından elde edeceği toplam puanı en az 50 puan olmalıdır.  

(e) Yazılı ve/veya mülakat sınav jürileri, ilan edilen her program için EABD başkanlığı tarafından teklif edilen 7 

(yedi) öğretim üyesi arasından, EYK tarafından 3 (üç) veya 5 (beş) asil ve 2 (iki) yedek olmak üzere 5 (beş) veya 

7 (yedi) öğretim üyesi sınav jürisi olarak belirlenir. Yazılı ve/veya mülakat sınavı EABD tarafından yapılır. Yazılı 

ve/veya mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır. 

(f) İlgili EABD başkanlığınca yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından (yazılı/sözlü) birine girmeyen aday 

başarısız sayılır. 

(g) İlan edilen kontenjan dâhilinde belirlenen asıl listedeki adaylar kesin kayıt yaptırmaları için enstitü İnternet 

sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte 

yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır. 

  

Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı puanlarının denkliği hâlinde sırasıyla, ALES puanı, mezuniyet 

notu ve bilimsel değerlendirme sınav puanına bakılır 

  

 

ENSTİTÜ ADRES VE TELEFONLARI 

 

Adres : Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Külliyesi  

Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. Kat KASTAMONU    

Tel :  (366) 280 22 05 – 06 – 08  


