
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ  

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU İLAN METNİ 

 

 Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı 

insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 

tematik alanda 2000 doktora öğrencisine, YÖK Doktora Bursu verilecektir. Bu kapsamda 

2019/2020 Eğitim-Öğretim Dönemi I. Yarıyılı için kontenjan verilen Üniversitemiz Fen 

Bilimleri Enstitüsünün Kimya Mühendisliği Anabilim Dalının Doktora Programına aşağıda 

belirtilen alanda 15 – 28 Ağustos 2019 tarihleri arasında başvuru alınacaktır. Adaylar 

başvurularını belirtilen tarihlerde Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen 

yapacaktır. 

 Halen devlet yükseköğretim kurumlarının farklı enstitü veya anabilim dallarında 

doktora eğitimine devam eden ve başvuru için gerekli özel şartları sağlayan yeterlik 

sınavına girmemiş öğrenciler yatay geçiş yoluyla başvurabilirler. 

 

 Burs Miktarı, Süresi ve Ödemeler 

 (1) 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 

tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna 

göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %50 artırımlı tutarını 

geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir. 

 (2) Yükseköğretim kurumları adayların başvurularını, kendi belirlediği şartlar 

doğrultusunda değerlendirir. Değerlendirme sonucunda doktora eğitimi alması uygun bulunan 

ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi rektörlük tarafından YÖK Başkanlığına bildirilir. 

 (3) Yükseköğretim kurumlarınca YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci adı/soyadı, kayıt 

yaptırdığı Enstitü ve programı, düzeyi, vb.) ilgili komisyonca incelendikten sonra YÖK 

Yürütme Kurulunda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili 

yükseköğretim kurumu hesabına altı aylık dönemler halinde aktarılır. 

 (4) Aktarılan burs tutarı her ayın biri ile onu arasında bursiyere ödenir. 

 (5) Doktora öğrencilerine azami dört yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami 

beş yıl burs ödemesi yapılır. 

 (6) Öğrencilere eğitime başladıkları ayı takiben oniki ay süre ile burs ödenir. 

 (7) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek 

zorundadırlar. Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz. Ancak bu 

süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir. 



 (8)Bursiyerler akademik değişim programları çerçevesindeki  (Mevlana,  Farabi,  

Erasmus+vb)  programlardan da faydalanabilirler ve bu esnada bursları devam eder. Bu 

süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır. 

 

 Bursun Sonlandırılması  

 (1) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır. 

 (2) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması 

durumunda 100/2000 YÖK Doktora Bursu sonlandırılır. 

 (3) Öğrenciler, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve doktora eğitimini 

aldıkları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetmelik, yönerge ve kararlarına uymakla 

yükümlüdür. Söz konusu mevzuat kapsamında başarısız olanların ve/veya ilişiği kesilenlerin 

burs ödemeleri hemen sonlandırılır. 

 

 Programın Yürütülmesi 

 (1) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı, YÖK Yürütme Kurulunun belirlediği 

yükseköğretim kurumları ve programlar itibariyle bu Usul ve Esaslarda belirlenen hükümlere 

uygun olarak yürütülür. 

 (2) Bu çerçevede desteklenecek yükseköğretim kurumları ve programları ile bursun 

süresi, tutarı, kapsamı, başvuru şartları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile 

programın yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler Komisyonun önerisi üzerine 

YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. 

 (3) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında burs almaya hak kazanan 

öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri 

devam eder. 

 (4) Yükseköğretim kurumları, her eğitim öğretim yılı sonunda öğrencilerin akademik 

gelişimlerine ilişkin raporu YÖK’e gönderir. 

 (5) Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ders aşamasında ilgili anabilim/bilim 

dalının başkanı; tez aşamasında ise danışmanının gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirir. 

Ayrıca öğrenciler, kendilerine doktora çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile sınırlı olmak 

üzere, ders ve tezin dışında yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. 

 

 

 

 



 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı İçin Başvuru Koşulları 

 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki 

şartlar aranır.   

 T.C. vatandaşı olmak. 

 Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak.  Bütünleşik doktora 

programı için lisans derecesine sahip olmak. 

 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim 

kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.  

 Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf 

Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak. 

 Doktora programına yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda, en az 4.00 üzerinden 

3.00 yüksek lisans not ortalamasına sahip olması ve ilgili ALES veya eş değeri 

puanının en az 60 olması şartı aranır.  

 Doktora programına lisans diplomasıyla başvuranlarda, en az 4.00 üzerinden 3.50 

lisans not ortalamasına sahip olması ve ilgili ALES veya eşdeğeri puanının en az 85 

olması şartı aranır. 

 Doktora programına öğrenci kabulünde aday, ÖSYM yabancı dil sınavlarından en az 

55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer yabancı dil sınavından bu 

puana eşdeğer bir puana sahip olmalıdır. 

 Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez 

aşamasına geçmemiş olmak. 

 Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler 

nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. 

 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Başvuru İçin Gerekli Evraklar 

 ALES belgesinin fotokopisi. (Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl 

içerisinde alınan ALES puanı geçerlidir.) 

 Yüksek Lisans/Lisans diplomasının aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı fotokopisi. 

(Belgelerin asılları da ibraz edilmek zorundadır). 

 Yüksek Lisans/Lisans mezuniyet not durum belgesinin aslı veya ilgili enstitü 

tarafından onaylı fotokopisi. (Belgelerin asılları da ibraz edilmek zorundadır). 

 ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL veya eşdeğer yabancı dil sınav belgesinin fotokopisi. 

(Yabancı dil sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır.) 

 Güncel tarihli Hizmet Dökümü Belgesi ( Herhangi bir kurumda çalışıp çalışmadığını 

gösteren belge. E-Devlet üzerinden alınabilir.) 

 Yeni tarihli askerlik durum belgesi. 

 2 Adet fotoğraf. 

 Nüfus Cüzdanı fotokopisi.  

 Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir.) 

NOT: Bunun dışındaki hükümler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre uygulanır. (Yönetmelik için tıklayınız.) 
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** : Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ilgili Anabilim Dalında kayıtlı tez aşamasına geçmemiş doktora öğrencileri de bu programlara 

başvuruda bulunabilir. 

# : Mülakat sınavlı değerlendirme ile öğrenci alımı gerçekleştirilecektir. 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU 

 2019–2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI 

ANABİLİM 

DALI 
KONT. DOKTORA KONUSU 

DOKTORA 

 PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR 

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMI 

ÖZEL ŞARTLAR 

#
Kimya 

Mühendisliği
** 3 

Yakıtlar (Fosil ve Biyo) 

ve Yanma 

 

 

 Mühendislik Fakültelerinin; 

Kimya Mühendisliği, 

Kimya ve Süreç Mühendisliği, 

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, 

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, 

Polimer Mühendisliği, 

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, 

Çevre Mühendisliği, 

Makine Mühendisliği, 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve 

Biyomühendislik Bölümleri ile, 

 Fen Fakültesi ve Fen Edebiyat 

Fakültelerinin; 

Kimya bölümünden,  

birinden tezli yüksek lisans derecesi ile 

mezun olmak. 

 Mühendislik Fakültelerinin; 

Kimya Mühendisliği, 

Kimya ve Süreç Mühendisliği, 

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, 

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, 

Polimer Mühendisliği, 

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, 

Çevre Mühendisliği, 

Makine Mühendisliği, 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve 

Biyomühendislik Bölümlerinin  Lisans 

Programlarından, 

 Fen Fakültesi ve Fen Edebiyat 

Fakültelerinin; 

Kimya bölümünden, 

lisans derecesi ile mezun olmak. 



 

 

 

 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU 

2019–2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAŞVURU VE SINAV 

TAKVİMİ 

 

Başvuru Tarihi 15 – 28 Ağustos 2019 (Saat: 17:00) 

Mülakat Sınavına Girme Hakkı 

Kazanan Adayların İlanı 
29 Ağustos 2019 (Saat:18:00) 

Doktora Mülakat Sınav Tarihi ve 

Yeri 

02 Eylül 2019 Saat 10.00 Fen Bilimleri Enstitüsü 

Toplantı Salonu 

Kazananların İlanı 04 Eylül 2019 

Kesin Kayıt Tarihi 05/06/09 Eylül 2019 (Saat: 17:00) 

Yedek Öğrenci İlanı  10 Eylül 2019 (Saat:18:00) 

Yedek Öğrenci Kaydı 11 Eylül 2019 (Saat: 17:00) 

Güz Yarıyılı Başlangıcı 23 Eylül 2019 

 


