
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 
100/2000 YÖK DOKTORA BURSU 2018-2019 BAHAR DÖNEMİ İLANI 

(İlan Tarihi: 12.02.2019) 
 

         2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne 
YÖK tarafından aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda 100/2000 burs kontenjanı verilmiştir. 
Burs programı ile ilgili genel bilgiler aşağıda verilmiş olup ayrıntılı bilgilere 
https://www.yok.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. 

 
        Her bir alanda kontenjanların kesinleşebilmesi için o alanda en az 3 (üç) öğrencinin 

programa yerleştirilmesi ve YÖK’e iletilmesi gerekmektedir. 
 
 
 

KONTENJANLAR 
 

   ENSTİTÜ ALAN ADI KONTENJAN 
 
SOSYAL BİLİMLER 

Hadis Usulü 3 
 İslam Hukuku Usulü 3 

 
 
 

SÜREÇ TAKVİMİ 

Müracaat tarihleri 12 – 15 Şubat 2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 Bilim Sınavı* 18 Şubat 2019 Pazartesi Bilim Sınav saati: 10.00 

Kazanan adayların 
Kayıtları 19 Şubat 2019 Salı Saat 16.00 ya kadar kayıt 

yaptırmayanların yerine yedekler çağrılır 

Yedek adayların Kayıtları 20 Şubat 2019 Çarşamba Saat 17.00 ye kadar tüm kayıtlar tamamlanır 
 
 

*Sınav yerleri Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından başvuru sırasında adaylara bildirilecektir. 
 

 
G ENEL BİLGİLER 

             Ülkemiz için öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretmek, Doktoralı insan kaynağına olan 
ihtiyacımızı karşılamak ve devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören 
öğrencileri desteklemek için, YÖK Başkanlığı tarafından 100 alanda 2000 öğrenciye “Doktora 
Bursları” verilecektir. 

100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi doktoralı insan kaynağının arttırılması amacına yönelik 
olarak ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak tasarlanmıştır. 

 Burs Süresi  
Yüksek Lisans diploması ile programa yerleşen doktora öğrencilerine azami 4 yıl, Li s a n s  d ip lomas ı  
i l e  p ro gr a m a  ye r l e ş e n  ( bütünleşik) doktora öğrencilerine azami 5 yıl, yılda 12 ay burs ödemesi 
yapılacaktır. 

 
 
 
 

https://www.yok.gov.tr/


 Burs Alma ya Başla yan Ö ğrencilerin Uyması Gereken Husu sla r  

• Burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Kayıt donduran 
öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz. 

• Akademik değişim programları çerçevesindeki (Mevlana, Farabi, Erasmus+ vb.) programlardan 
da faydalanabilirler. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır. 

• Ders aşamasında ilgili anabilim/bilim dalının başkanının, Tez aşamasında ise danışmanının 
gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirir. 

• Öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri devam edebilecektir. 
• Kendilerine doktora çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile sınırlı olmak üzere, ders ve 

tezin dışında yüklenen akademik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. 
 
 Bursu n Sonlandırılma sı  
Disiplin cezası alan, yatay geçiş yapan, ilgili mevzuat kapsamında başarısız olan ve/veya ilişiği 
kesilenlerin burs ödemeleri sonlandırılır. 

 
 
 
• T.C. Vatandaşı olmak 

 KİMLER BAŞVURABİLİR?  

• Doktora programı için yüksek lisans mezunu olmak veya Doktora programı için gerekli şartlara sahip 
lisans mezunu olmak 

• Bingöl Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim ve  Öğretim  Yönetmeliğinin  doktora  kabul  
şartlarını  sağlamak 

• Halen 100/2000 burs programlarından yararlanmıyor olmak 
• Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim 

Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak 
• Kamu göre v inden  ç ı k a r ı l m a m ı ş  o lm a k  ve ya  o l a ğa n ü s t ü  ha l  d ö n e m i n d e  a l ı n a n  

t e d b i r l e r  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 
• Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına 

        geçmemiş olmak. 
• Başvurular ilgili Enstitüye şahsen yapılacak olup posta yoluyla ile yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir.



İSTE NEN BE LG ELER  

1. Başvuru Formu (İlgili Enstitüden alınacak) 
2. T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, 
3. Lisans veya yüksek lisans diplomasının fotokopisi, 
4. Transkriptin fotokopisi ( Türkçe dışında olan transkriptlerin noterce Türkçeye çevrilmiş örneği) 
5. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Yurtdışında tamamlamış adayların Yükseköğretim 

Kurulunca verilen denklik belgesini, diploma ve transkriptlerinin noterce Türkçeye çevrilmiş 
örneğini de eklemeleri, 

6. ALES belgesinin fotokopisi, 
7. YDS-YÖKDİL veya eşdeğer sınav belgesinin fotokopisi, 
8. Mevzuata uygun iki adet vesikalık fotoğraf, 
9. Adayın iş durumunu gösterir SGK’dan alınmış resmi belge veya e-devletten alınmış belge, 
10. Kesin kayıt hakkı kazanan erkek adaylar; askerlik belgesinin asıllarını vermek zorundadırlar. 
11. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar yukarıda verilen fotokopi niteliğindeki belgelerin ilgili 

enstitü yetkilisinin “aslı gibidir” onayını yapabilmesi için asıllarını ibraz etmek zorundadır. 
 

ÖNEMLİ: Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında yasal işlemler yapılır. 
 

B.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 
B.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI 

 
YÜKSEK LİSANS DERECESİ İLE DOKTORAYA BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME 

 
• Yüksek lisans diploması ile başvuranların; programın ilgili olduğu puan türünde en az 55 veya üzeri ve 

YDS veya eşdeğer sınavlardan 55 puan alması gereklidir. 
• Değerlendirme;  Yüksek lisans diploması ile müracaat eden adayların başarı puanı ilgili ALES puanının 

% 50’si, lisans ve yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının % 30’u, bilim sınavının % 10’u, 
yabancı dil sınav notunun %10’unun toplamı alınarak hesaplanır. Adayların bilim sınavına girmeleri 
zorunludur.  İlan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday ilan edilir. Adaylar en yüksek puandan 
başlanarak ilan edilen konenjanlara yerleştirilir.            

• Başarı puanı 65’in altında olan adaylar başarısız sayılır. 

• Transkriptlerde dörtlük sistemden yüzlük sisteme not dönüşüm puanı olmayanlar için YÖK Not 
Dönüşüm Tablosu esas alınır. 

LİSANS DERECESİ İLE DOKTORAYA BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME 

• Dört yıllık Lisans belgesi ile başvuranların;  ilgili ALES puanı ve AGNO’sunun en az 80 olması ve YDS 
veya eşdeğer sınavlardan 55 puan alması gereklidir. 

• Değerlendirme; Lisans Diploması ile müracaat eden adayların ALES puanının % 50`si, lisans not 
ortalamasının % 30`u, bilim sınavının % 10’u ve yabancı dil sınav notunun %10’unun toplamı alınarak 
elde edilen başarı puanına göre ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler. Adayların bilim sınavına 
girmeleri zorunludur.  İlan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday ilan edilir. Adaylar en yüksek 
puandan başlanarak ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. 

• Başarı puanı 65’in altında olan adaylar başarısız sayılır. 

• Transkriptlerde dörtlük sistemden yüzlük sisteme not dönüşüm puanı olmayanlar için YÖK Not 
Dönüşüm Tablosu esas alınır.
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