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Hakkında

DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve uluslararası doktora öğrencileri için İstanbul Rumeli 
Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Balkanlar Medeniyet Merkezi 
Derneği (BALMED) işbirliğiyle oluşturulacak Burs Komisyonu tarafından belirlenmiş koşullar 
doğrultusunda yıllık (akademik yıl) olarak "Balkanlar Doktora Araştırma Bursu" verilmesi 
planlanmaktadır.

Mülakatlar neticesinde burs koşullarını sağlayan ve "Balkanlar" konusunda doktora tezi 
çalışmasını yürüten ya da yürütecek 5 kişiye aylık "5.000 TL" burs verilecektir. 

Burs programının ekte yer alan "Balkanlar Doktora Bursu Koşulları" ile birlikte Üniversiteniz 
Enstitüleri uhdesinde doktora programlarınıza kayıtlı öğrencilere duyurulması hususunda gereğini 
bilgilerinize arz ederim

İletişim İçin;
Mail: İstanbul Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi – rumecam@rumeli.edu.tr;
Telefon: +905536128534
Ek 1: Balkanlar Doktora Araştırma Bursu Koşulları
Ek 2: Balkanlar Doktora Araştırma Bursu İstek Formu

Prof.Dr. Hazim Tamer DODURKA
Rektör

Ek:
1- Balkanlar Doktora Araştırma Bursu Koşulları (3 Sayfa)
2- Balkanlar Doktora Araştırma Bursu İstek Formu (1 Sayfa)

Dağıtım:
Tüm Üniversiteler KEP'e
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2022-2023 AKADEMİK DÖNEMİ BALKANLAR DOKTORA ARAŞTIRMA BURSU 
KOŞULLARI

BURS BAŞVURU BİLGİLERİ

T.C. vatandaşı ve uluslararası doktora öğrencileri için İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli 
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Balkanlar Medeniyet Merkezi Derneği 
(BALMED) işbirliğiyle oluşturulacak Burs Komisyonu tarafından belirlenmiş koşullar 
doğrultusunda yıllık (akademik yıl) olarak “Balkanlar Doktora Araştırma Bursu” verilecektir. 
Mülakatlar neticesinde burs koşullarını sağlayan ve “Balkanlar” konusunda doktora tezi 
çalışmasını yürüten ya da yürütecek 5 kişiye aylık “5.000 TL” burs verilecektir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

• Herhangi bir alanda Türkiye’deki ve yurtdışındaki üniversitelerde doktora programına 
kayıtlı olup normal öğrenciliğe devam etmek,

• Doktora Yeterlilik Sürecini tamamlayarak doktora tez önerisi aşamasına geçmiş doktora 
tezini Balkanlarla ilgili yapacak olmak ya da konusu Balkanlar ile ilgili olan bir doktora 
tezini yürütüyor olmak,

• Yüz kızartıcı ya da kasti bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.

 

BAŞVURU ESNASINDA GEREKEN BELGELER

• Kimlik belgesi fotokopisi (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı; uluslararası öğrenciler için 
pasaport bilgilerini gösteren sayfaların veya oturum izni kartının fotokopisi vb.),

• Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),
• Doktora öğrenci belgesi,
• T.C. vatandaşları için ALES sonuç belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için -varsa- 

ALES/GRE/GMAT),
• Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için -varsa- 

YDS/YÖKDİL/TOEFL/IELTS/PTA),
• Transkript (Ders dönemini tamamlamış olanlardan doktora ders dönemine ilişkin 

transkript istenir, burs almaya hak kazananlardan ise onaylı transkript istenir),
• Akademik referans mektubu,
• Yayını olanlar için yayının PDF formatı,
• Bursiyerin Gelir Beyanı (Maaş Bordrosu, SGK Dökümü, başka yerden burs alıyorsa 

dekont vb.)
• Bursiyere bakmakla yükümlü bulunan anne, baba veya aileye gelir olarak katkısı 

bulunan bireylerin işyerlerinden alınmış, çalıştıklarını ve aldıkları ücreti belirten belge 
(iş sahibi ise vergi levhası fotokopisi, emekli ise maaşını gösteren belge vs.), annenin 
ev hanımı olması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kaydı bulunmadığına dair 
belge,

• Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden).

  

Ek-1

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

06/09/2022-485748



2

BAŞVURU YERİ

Başvurular İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’ne yapılacaktır. Elden veya posta yoluyla başvurular kabul edilecektir.

Adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesi, Piri Paşa 
Mahallesi, Boduroğlu Sokak, No 22, PK 34445, Beyoğlu, İstanbul.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHİ

İŞLEMLER TARİHLER

Başvuru Dönemi 01 Eylül - 7 Ekim 2022

 

DOKTORA BURSLARININ SÜRESİ VE MİKTARI

Burs miktarı 2022-2023 akademik yılında aylık 5000 TL olup süresi bir akademik yıldır. Yıl 
sonunda bursun devamlılığı için müracaat yenilenmelidir. Burs komisyonu bursun devamı için 
istisnai karar da verebilir. Dernek tarafından yukarıda belirtilen burs tahsis süreleri kısaltılabilir 
ya da uzatılabilir.

 

ÖN ELEME YAPILMASI

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Balkanlar 
Medeniyet Merkezi Derneği (BALMED) işbirliğiyle oluşturulacak Burs Komisyonu başvuran 
adaylar arasından ön eleme yapacaktır. Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun 
görülen öğrencilere, Komisyon tarafından e-posta veya SMS gönderilecek ya da İstanbul 
Rumeli Üniversitesi’nin “www.rumeli.edu.tr” adresli web sitesi üzerinden mülakat tarihleri 
duyurulacaktır.

 

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERDEN İSTENECEK BELGELER

• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden, tüm aile fertlerini göstermesi 
zorunlu),

• İkamet Tezkeresi (Yabancı uyruklu öğrenciler için),
• Banka hesap numarası ve IBAN.

Evrakların, burs almaya hak kazananlar belirlendikten ve ilan edildikten sonra talep edilen 
tarihlerde burs komisyonuna ulaştırılması gerekmektedir. Söz konusu belgelerin başvuru 
formundaki beyanlarla tutarsızlığı tespit edilmesi halinde tahsis edilen burs iptal edilecektir. 
Komisyon tarafından yukarıdaki belgeler dışında başka belgeler de istenebilir.

 

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme esas olup, burs almaya hak kazananların 
gerekli belgeleri tayin edilen süreler içinde Burs Komisyonuna ulaştırmaları 
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gerekmektedir. Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde, 
durumlarında ya da Burs Komisyonuna teslim edilen belgelerin herhangi birinde 
değişiklik olması durumunda derhal Burs Komisyonuna bilgi verilmesi zorunludur.

• Burs Komisyonu tarafından öğrencilere akademik danışman atanabilir ve danışman ile 
görüşme usulleri belirlenebilir. Bu durumda bursiyerin danışmanı ile belirlenen usuller 
çerçevesinde görüşmesi gerekir.

• Burs Komisyonu tarafından belirli periyotlarla toplantı veya seminerler yapılacak olup, 
bursiyer bu toplantılara ya da seminerlere katılmakla, katılamayacaksa da geçerli bir 
mazeret bildirmekle yükümlüdür.

• Bursiyer, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ile Balkanlar Medeniyet Merkezi Derneği (BALMED) kuruluşlarının 
yürüttüğü proje ve programlarda talep edilmesi durumunda görev almakla, etkinliklere 
katılamayacaksa da geçerli bir mazeret bildirmekle yükümlüdür.

• Bursiyer, lisansüstü eğitim çalışmaları hakkında her dönem eğitim durumunu gösteren 
belgeleri Burs Komisyonuna iletmekle yükümlüdür.

• Bursiyerlerin yayınlayacakları tez ve kitap gibi çalışmaların yayın hakkı önceliği 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 
Balkanlar Medeniyet Merkezi Derneği (BALMED) uhdesinde olacaktır.

 

BURSUN KESİLMESİ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Balkanlar 
Medeniyet Merkezi Derneği (BALMED) bursiyerin belirtilen koşullar çerçevesinde ihlal 
gerçekleştirdiğini tespit ederse Burs Komisyonu tarafından bursun kesilmesine karar verilebilir. 
Burs Komisyonu bu hususta takdir hakkına haizdir.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda Burs Komisyonu tarafından 
akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs 
koşullarının devam edip etmediği, medeni ve ekonomik durum değişikliği vb. açılardan 
değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir.

  

DETAYLI BİLGİ İÇİN

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi – 
rumecam@rumeli.edu.tr. 
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İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ RUMELİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ VE BALKANLAR MEDENİYET MERKEZİ DERNEĞİ 

(BALMED)

BALKANLAR DOKTORA ARAŞTIRMA BURSU İSTEK FORMU    

   

Adı - Soyadı :........................................................................

T.C. Kimlik No / Pasaport No :........................................................................

Doğum Yeri - Yılı :........................................................................

Adres :........................................................................

Kurum / İşyeri (Çalışıyorsa) :………………………………………………

Referans (Adı Soyadı – Telefon) :………………………………………………

Telefon :………………………………………………

E-mail :………………………………………………

IBAN NO : TR _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _

BANKA ADI/ŞUBE :

Eğitim Bilgileri :

Üniversite :........................................................................

Enstitü  :........................................................................

Program :........................................................................

Sınıf-Yarıyıl / Öğrenci No :...................       /        .....................................

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

Adı-Soyadı

                         (Tarih-İmza)

Ek-2
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