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YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN BURSLAR  
HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 

 
 

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın verdiği YÖK Destek Bursu ile ilgili bilgileri nereden 
alabilirim? 
 
YÖK Destek Bursu: 2016-2017 eğitim öğretim yılından başlayarak yükseköğretim sistemimizde 
her düzeyde niteliğin arttırılmasına yönelik ülkemiz için büyük önem arz eden Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki desteklenmesine karar verilen lisans 
programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca 
belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık burs programıdır.  
 
ÖSYM’nin her yıl yayınladığı “Yükseköğretim Kurumları ve Kontenjanları kılavuzunda 740 özel 
koşulu ile YÖK Destek bursu verilecek programların (2020 yılı için Türkiye geneli 48 Program) 
listesi yayınlanır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 
 
Üniversitemizde Orman Fakültesi’nin Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği 
programları, Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Fen Fakültesi Matematik programı öğrencilerine 
aşağıdaki koşullar dahilinde YÖK Destek Bursu verilir: 
 

 T.C. vatandaşı olmak.  
 Lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.  
 Öğrencinin yerleştiği lisans programı, ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.  
 Önceden, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.  
 ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.  
 Üniversiteye devam ederek ara sınıflarda eğitim gören öğrencilerin not ortalamalarının 4 üzerinden 

2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi gerekir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursuve-destekleri
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 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının verdiği 100/2000 YÖK Doktora Bursu ile ilgili 

bilgileri nereden alabilirim? 

 
100/2000 YÖK Doktora Bursu: Ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek amaçlı 
doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora 
programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için Başkanlığımız tarafından verilen bir 
doktora burs programıdır. 
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının her yıl belirlediği 100/2000 YÖK Doktora Bursu verilecek 
programların (2020 yılı için Türkiye geneli 22 alan) listesi yayınlanır. Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı web sayfasında (https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursuve-destekleri) 
yayınlanarak üniversitelere bildirilir.  
 
Üniversiteler imkanları dahilinde öğrenci alımına çıkarak alınan öğrencilerin bilgisi YÖK’e 
gönderilir ve bu öğrencilere 100/2000 YÖK Doktora Bursu verilir 
 
Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü doktora programlarında kayıtlı olup Sürdürülebilir 
Ormancılık, Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler, Orman Ürünleri ve Teknolojisi, Enerji Verimliliği 
(Ulaştırmada, sanayide, binalarda) alanlarında çalışma yapan öğrencilere aşağıdaki koşullar 
dahilinde 100/2000 YÖK Doktora Bursu verilir: 
 

 T.C. vatandaşı olmak. 
 İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 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 pozisyonlarında çalışmıyor olmak. 
 Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında 

çalışmıyor olmak. 
 Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez 

aşamasına geçmemiş olmak. 
 

 

https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursuve-destekleri

