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       Doktora BAŞVURULARı

2244 
TÜBİTAK ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
Bursa Uludağ ÜnİVERSİTESİ ve İznİk ÇİNİ ve SeraMİKLERİ
İŞBİRLİĞİNDE BERABER ÇALIŞACAĞIMIZ BİR ADET 

BURSİYER ARIYORUZ!
 
Burs mktarı:  4.500 TBurs mktarı:  4.500 TL
Projede bursyer olablmek çn Bursa Uludağ Ünverstes’nde 
Mmarlık Anablm Dalı Restorasyon Blm Dalı’nda doktora veya 
bütünleşk doktora öğrencs olmak gerekldr. 

Detaylı blg çn fgenkvlcm@gmal.com adresne mal atablrsnz

Doktora ve bütünleşk doktora başvuruları çn:
https://uludag.edu.tr/fenblmler



TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı 
Bursuyla ilgili: 

 
- Aylık 4.500 TL Burs 
- Hem bir şirkette hem de Üniversite’de yarımşar zamanlı çalışma fırsatı, haftanın yarısı Bursa’da 
yarısı İstanbul’da olunacak şekilde planlama yapılacak. 
- Doktora konusu ve alanı belirlenmiş olduğundan doktora tez çalışmalarına ders dönemleriyle eş 
zamanlı olarak başlama fırsatı 
- Hem teorik hem uygulamalı eğitim, bilimsel çalışmaları sanayi ile işbirliği halinde uygulamaya 
geçirme olanağı 
- Doktora sonrası 3 yıl anlaşmalı şirkette iş garantisi 
- Proje adı: “Seramik-Mekan: Seramiğin Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasının Araştırılması ile 
Çağdaş Mekan Tasarımı için Yenilikçi Yaklaşımlar Geliştirilmesi”. Doktora tez çalışması bu başlık altında 
belirlenen bir konuda sürdürülecek. 
- Restorasyon alanında Doç. Dr. Figen Kıvılcım Çorakbaş danışmanlığında doktora tez çalışması 
yürütülecek. 

 
 

Bursiyer adayı olmak için: 
- Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında Restorasyon Bilim 
Dalında doktora veya bütünleşik doktora öğrencisi olmanız gerekmektedir. Doktora veya bütünleşik 
doktora öğrencisi alım ilanlarını http://www.uludag.edu.tr/fenbilimleri adresinden takip edebilir 
ve güncel şartları öğrenebilirsiniz. 
- Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı bütünleşik doktora programına başvuru yapa- 
bilmek için, lisans mezunu olmanın yanında; 
* GANO ≥ 3.00 (4 ‘lük sistemde), 
* ALES ≥ 80, 
* YDS veya YÖKDİL ≥ 55 asgari şartlarını sağlamalısınız. 

 
- Doktora başvurusu için gereken şartları ise yine http://www.uludag.edu.tr/fenbilimleri adresinden takip 
edebilirsiniz. 

 
Aşağıda istenen bilgiler ile transkript, CV ve portfolyonuzu figenkivilcim@gmail.com adresine ileterek 
bizimle iletişime geçebilir ve doktora konuları ve diğer şartlar ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. 

 
 

Ad/Soyad: ……/…… 
Mezun Olunan Üniversite/Bölüm: ……/…… 
GANO (4 ‘lük sistemdeki karşılığı): …… 
ALES Puanı: …… 
Yabancı Dil Sınavı/Puanı: ……/…… 
Mail: …… 
Telefon: …… 

http://www.uludag.edu.tr/fenbilimleri
http://www.uludag.edu.tr/fenbilimleri
mailto:figenkivilcim@gmail.com

