
Soru: 100/2000 YÖK Doktora Bursu başvuruları nereye yapılmaktadır. 

Cevap: 100/2000 YÖK Doktora Bursu başvuruları ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılmaktadır. 

Soru: 100/2000 YÖK Doktora Burs programına başvuru için gerekli koşullar nelerdir? 

Cevap: (1) T.C. vatandaşı olmak. 

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

için lisans derecesine sahip olmak. 

(3) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve 

Üniversitemizin belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak. 

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim 

Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak. 

(5) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına 

geçmemiş olmak. 

(6) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler 

nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.  

(7) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. 

 

Soru: 100/2000 YÖK Doktora Bursu başvuruları sonucunda kayıt hakkı kazandım. Kayıt 

için ne yapmalıyım? 

Cevap: Üniversitemizin ege.edu.tr ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının oidb.ege.edu.tr 

sayfasında 100/2000 YÖK Doktora Bursuna kayıtlanacak öğrenciler için duyuru ilan 

edilmektedir. Kayıt için detaylı bilgiye duyurudan erişilebilmektedir. 

 

Soru: 100/2000 YÖK Doktora bursiyeriyim. Burs ödemelerini etkileyecek durum 

değişikliğim bulunmaktadır. Buna ilişkin bilgiyi nereye vermem gerekiyor. 

Cevap: Burs ödemelerini etkileyecek durum değişikliğinizi ivedilikle ilgili Enstitü 

Müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir. 

 

Soru: 100/2000 YÖK Doktora burs ücretleri ne zaman ödenmektedir? 

Cevap: Bursun hak edildiği ayı takip eden ayın 1’i ile 10’u arasında ödenmektedir. 

 

Soru: YÖK Destek Bursu seçilme şartları nelerdir. 

Cevap: a) T.C. vatandaşı olmak. 

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK tarafından 

belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına yerleştirmede 

kullanılan başarı sırasına göre ilk üç sırada yerleşmiş olmak. 



c) Öğrencinin yerleştiği lisans programının, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer 

alması. 

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak. 

d) Sınavın yapıldığı yıl, YÖK tarafından belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan 

ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak. 

Detaylı bilgi yok.gov.tr adresindeki “Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına 

Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar”da yer almaktadır.  

 

Soru: YÖK Destek Bursuna seçilmem/kayıt olmam için nereye başvuru yapmalıyım?  

Cevap: YÖK Destek Bursu almaya hak kazanan öğrenciler YÖK Destek Bursu Seçilme 

şartlarına göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. YÖK Destek 

Bursuna seçilmek/kayıt olmak için herhangi bir yere başvuru yapmanıza gerek 

bulunmamaktadır.  

 

Soru: YÖK Destek Bursu ücretleri ne zaman ödenmektedir? 

Cevap: Her ayın l’i ile 10’u arasında ödenmektedir. 

 

Soru: YUDAB Bursu başvuruları nereye yapılmaktadır. 

Cevap: Gerekli başvuru şartlarını taşıyan araştırma görevlileri, yurt dışında doktora çalışmaları 

kapsamında araştırma yapmak için davet aldıkları üniversite, bölüm, araştırma grubu, 

laboratuvar veya davet eden araştırmacı hakkında bilgi ve ayrıntılı araştırma planlarını içeren 

başvurularını YÖK’e yapar. 

 

Soru: YUDAB Bursu başvuru şartları nelerdir? 

Cevap: a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) 2547 sayılı Kanın uyarınca bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi olarak 

çalışıyor olmak, 

c) YÖK tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda devlet yükseköğretim kurumlarında yapılan 

doktora eğitimi kapsamında tez aşamasına geçmiş olmak, 

ç) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son 5 yıl 

içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en az 65 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu 

belgelendirmek, 

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil 

edilebilecek durumda bulunmak), 

e) Başvuru tarihi itibariyle, 01.01.2018 tarihinden itibaren doktora eğitimine başlamış olmak, 



f) Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve QS 

tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde alan sıralamasında 

%60’lık dilim içerisine giren üniversitelerden birinden en az altı ay en fazla bir yıl süre için 

davet mektubu almak gerekmektedir. 

Detaylı bilgi yok.gov.tr adresindeki “Öncelikli Alanlarda Doktora Eğitimi Yapan Araştırma 

Görevlilerinin Yurt Dışına Gönderilmesi Halinde Verilecek Desteklere İlişkin Usul ve 

Esaslar”da yer almaktadır. 

Soru: Araştırma görevlilerinin, YUDAB kapsamında yurt dışında görevlendirmeleri ne 

kadar süre ile olmaktadır? 

Cevap: Araştırma görevlilerinin, YUDAB kapsamında yurt dışında görevlendirmeleri, en az 6 

ay, en fazla 1 yıl olmaktadır. 

 

 


