MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÖK 100/2000 DOKTORA BURSU BAŞVURULARI
ALT ALAN ADI: ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Kontenjan: 3
Başvuru Koşulları:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
c) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak.
ç) YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin doktora kabul şartlarını sağlamak.
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.
e) Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu,
kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak.
f) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına
geçmemiş olmak.
g)Halen 100/2000 burs programlarından yararlanmıyor olmak.
h) ALES (SÖZ) veya (EA) veya (SAY) en az 60 puan almış olmak. Adayların ana dilleri dışında,
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekmektedir.
Takvim:
Başvurular: 6-8 Ekim 2021
Mülakat: 11 Ekim 2021, Saat: 10:00 ( Mülakat çevrimiçi olacaktır).
Kesin Kayıt: 13 Ekim 2021
Başvuru evrakı:
Adaylar gerekli evrakları MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (fenbil@msgsu.edu.tr ) ve Şehircilik Anabilim
Dalı Başkanlığı (sbpb.lisansustu@msgsu.edu.tr) mail adreslerine iletecektir.
1. Kimlik fotokopisi
2. Lisans ve yüksek lisans not çizelgesi (Transkript).
3. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa öğrenci belgesi.

4. ALES Sonuç Belgesi.
5. Yabancı Dil Belgesi.
6. Herhangi bir işte çalışıp çalışmadığını gösteren dilekçe ve ekinde SGK dökümü.
7. Disiplin kaydı belgesi.
8. Çalışma konusunu (konu, amaç, yöntem ve literatür taramalarını) içeren 2500 kelimeyi geçmeyen
tez önerisi.
9. Özgeçmiş ve varsa portfolyo.
10. Adli Sicil Kaydı.
11. 100/2000 Yök Doktora Bursu Başvuru Formu.
Sınav ve Değerlendirme
Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde; Sıralama notu; branş sınavının %50’si ve ALES
puanının %50’si toplanarak bulunur. Sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, Lisans/Yüksek
Lisans öğrenimi sırasında alınan notların ortalaması daha yüksek olan aday üstte yer alır. Adayın
doktora branş sınavında başarılı sayılabilmesi için branş sınavından en az 75 puan alması gerekir.
Bursa İlişkin Ayrıntılı Bilgi İçin:
Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin
Usul Ve Esaslar
https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/100-2000-usul-esaslar-01072021.pdf
(1) Aktarılan burs tutarı her ayın biri ile onu arasında bursiyere ödenir.
(2) Öğrencilere azami dört yıl, burs ödemesi yapılır.
(3) Öğrencilere eğitime başladıkları ayı takiben on iki ay süre ile burs ödenir.
(4) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Mücbir
sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak eğitime
başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir.
(5) 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.
(6) Burslandırıldıkları öncelikli alt alan ve tez çalışmaları ile ilgili olmak koşuluyla yurt dışındaki bir
üniversiteden/enstitüden kabul alan bursiyer, danışmanının teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu onayı
ve teklifi sonrasında YÖK’ün onayı ile en çok 1 (bir) aya kadar burslu olarak yurtdışına çıkabilir.
Yurtdışında burslu olarak geçirilecek 1 (bir) aya kadarki süre, öğrencinin doktora eğitimindeki azami
süre ve bursluluk süresinden sayılır. Bir aydan fazla yurtdışında çalışma yürütecek bursiyerin bu süre
zarfında bursu dondurulur ve dondurulan kısım bursluluk süresine eklenmez. (Değişiklik 07.04.2021
tarihli Yürütme Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

Bursun sonlandırılması
(1) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.
(2) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa/alt alana yatay geçiş yapması durumunda
100/2000 YÖK Doktora Bursu sonlandırılır.
(3) Mücbir sebepler dışında kayıt donduran öğrencilerin bursu sonlandırılır.
(4) 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.
(5) Burs almaya hak kazanan öğrencilerin bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve
pozisyonlarında; Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve
pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmaya başlamaları halinde
bursu sonlandırılır.
(6) Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine
son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların
burs ödemeleri hemen sonlandırılarak ödenen burslar yasal faiziyle kendilerinden tahsil edilir.

