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1. ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ 
 

 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında ek kontenjan açılan aşağıda isimleri 

belirtilen enstitülerimiz programlarına ait genel ve yurtdışı kontenjanlarına başvuru işlemleri 

başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online olarak yapılacaktır. 

 “Online Başvuru” işlemine başlamadan önce, aşağıdaki linklerden kontenjanlar, 

başvuru koşulları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz. 

 

2. KONTENJANLAR 
 

2.1. FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI 

2.1.1. Doktora Programı Kontenjanları 
Programın Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan 
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Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

5 2 2 2 SAY 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol ve 

Otomasyon Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği programlarının birinden tezli 

yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans 

derecesi ile başvuru şartlarını sağlıyor olmak. 
 

 

3. BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME 

ÖLÇÜTLERİ 
3.1. GENEL KONTENJAN İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI 

Türk ve yabancı uyruklu adaylar başvurabilir. 

3.1.1. Mezuniyet Koşulu 

3.1.1.1. Doktora Programı 

 Adayların tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bir 

programdan mezun olmaları gerekir. 

 Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programlarına başvuracak adayların lisans not 

ortalamalarının (AGNO / CGPA) en az 100 üzerinden 55 ve yüksek lisans not 

ortalamalarının (AGNO / CGPA) en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. 

 

3.1.2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 

Koşulu 

ALES * GMAT GRE 

(Akademik Personel ve 

Lisansüstü Eğitimi 

Giriş Sınavı) 

(Graduate Management 

Admission Test) 
(Graduate Record Examination) 

En Az 55 En az 450 
En az 610 (Eski) 

En az 149 (Yeni) (Quantitative) 

* Programlar için kullanılan ALES Puan Türü Kontenjanlar Tablosunda belirtilmiştir. 



3.1.3. Yabancı Dil Koşulu 

 Başvuru Yapılacak Lisansüstü Programların Yer Aldığı Kontenjan Tablosunda Yer 

Alan Varsa Özel Koşullarda Belirtilen Puanları Almış Olmaları Gerekmektedir. 

 Doktora Programları için Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığı 

puandan az olmamak üzere belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir. 

 Lisansüstü Programlara Başvuruda Bulunan Yabancı Uyruklu Adayların, Anadilleri 

Dışında Bir Yabancı Dilden Başvuru Yapılacak Program için istenilen yabancı Dil 

Puanını almaları Gerekmektedir. 

 Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri hakkında bilgi için TIKLAYINIZ 

 Başvurularda YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) Sınav Sonucu 

da geçerlidir. 

3.1.4. Yatay Geçiş Koşulu 

 Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak olup yatay geçiş başvuruları 

şahsen ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için ilgili Enstitü 

Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır. 

3.1.5. Diğer Koşullar 

 Bu Kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar hakkında Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Kılavuzun 

yayımlanmasından sonra yayımlanacak Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 

3.2. GENEL KONTENJAN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

3.2.1. Doktora Programlarına Giriş Notunun Belirlenmesinde 

ALES veya eşdeğeri sınav puanının %50’si 

Lisans not ortalamasının %10’u 

Yüksek lisans not ortalamasının %10’u 

Mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun 
 

Mülakat ve Yazılı Sınavın Birlikte Yapılması Durumunda: 

 Mülakat sonucunun                                                                    

 Yazılı sınav sonucunun 

%20’si 
 

 

%10’u 

%10’u 

Yabancı dil puanının %10’u toplanır. 

Doktora programına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 70 olması 

gerekir. 
 

3.3. YURT DIŞI KONTENJANI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI 

Yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvurabilir. 

3.3.1. Doktora Programları 

 Adayların tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bir 

programdan mezun olmaları gerekir. 

 100 üzerinden lisans not ortalamalarının en az 65 ve yüksek lisans not ortalamalarının 

en az 75 olması gerekir. 

 Yüksek lisans yapmadan kabul edilenlerde ortalamalarının en az 75 olması gerekir. 

3.3.2. Yatay Geçiş Koşulu 

 Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak olup yatay geçiş başvuruları 

şahsen ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için ilgili Enstitü 

Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır. 

 

https://www.osym.gov.tr/TR,13393/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-02102017.html


3.3.3. Diğer Koşullar 

 Bu Kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar hakkında Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Kılavuzun 

yayımlanmasından sonra yayımlanacak Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 

3.4. YURT DIŞI KONTENJANI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

3.4.1. Doktora Programlarına Giriş Notunun Belirlenmesinde 

Lisans not ortalamasının %50’si 

Yüksek lisans not ortalamasının %50’si toplanır. 

Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 70 olması gerekir. 

 

 Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer 

programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil 

merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen kurumlar tarafından yapılan Türkçe 

sınavından da başarılı olmaları gerekir. 

 

 

4. BAŞVURU, MÜLAKAT VE KESİN KAYIT TARİHLERİ 
4.1. Doktora Programı 

  Doktora Kontenjanlarına Başvuruların Başlangıcı 05- 11 Eylül 2019 

Mülakat Dönemi (Doktora) 13 Eylül 2019 (Saat 16.00’a Kadar) 

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 13 Eylül 2019 

Kesin Kayıt Dönemi 13-16 Eylül 2019 

Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Dönemi Başlangıç ve Bitişi 16 Eylül 2019-27 Aralık 2019 

 

 

 

5. BAŞVURU KABUL İŞLEMLERİ VE BAŞVURU İÇİN 

GEREKLİ BELGELER 
 Genel ve Yurtdışı Kontenjanına başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online 

başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir. 

 Online başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olacağından, girilen bilgiler 

kaydedildikten sonra değiştirilemez. Başvuran adayların, mülakat esnasında başvuru 

esnasında beyan etmiş oldukları lisans / yüksek lisans not ortalamalarını gösteren 

mezuniyet “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mülakat esnasında ve kesin kayıt 

sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.   

 Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak olup, adaylar aşağıda istenen 

belgelerle birlikte başvuru dilekçesi ile enstitümüze gelerek başvuru yapabilirler. 

 

Yatay Geçiş Kontenjan Başvurusu İçin Gerekli Belgeler: 

1-Yatay geçiş başvuru dilekçesi (İlgili Enstitünün internet sayfasından indirilecektir) 

2- Kimlik Belgesi fotokopisi (1 adet) 

3- Öğrenci Belgesi; Lisansüstü Eğitim öğrencisi olduğunu gösteren yeni tarihli ve onaylı 

öğrenci belgesi.(1 adet) 

4- Doktora programı için müracaat edenlerden Yüksek Lisans geçici mezuniyet belgesi veya 

diploma (onaylı fotokopisi 1 adet) 

5- Transkript; Devam ettiği programa ait onaylı transkript. (1 adet) 



Doktora programına müracaat edenlerden Yüksek Lisans transkripti (onaylı fotokopisi 1 

adet) 

6- Ders İçerikleri; Lisansüstü öğreniminde okuduğu derslerin onaylı içerikleri.  

7- ALES veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi. 

8- YDS şartı aranan programlara yatay geçiş başvurusunda bulunulması halinde YDS veya 

eşdeğeri sınav sonuç belgesi (1 adet) 

9-Disiplin cezası almadığına dair belge (Transkripte de gösterilebilir.1 Adet) 

 

 Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat 

olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir 

 2019-2020 Kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların 

yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata 

alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir. 

 

 

6. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri akademik 

takvimde belirtilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmek zorundadır. 

1- Doktora programlarına kayıt için yüksek lisans diploması veya yüksek lisans 

mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 

adet) 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da 

mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (1 adet) 

 

NOT: Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu 

adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer 

koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans 

eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp 

tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak 

suretiyle eğitim kabulleri sağlanabilecektir. (Yabancı ülkelerdeki Tıp, Eczacılık  veya 

Diş Hekimliği Fakültelerinin birinden mezun olanlardan YÖK tarafından düzenlenecek 

denklik belgesini almış olmaları ve başvuru sırasında ibraz edilmesi şarttır.)  

 

2- Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin  başarı  notlarını ve 

mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı 

ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet) 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini 

Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek 

zorundadır. (1 adet) 

3- ALES belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter 

tasdikli sureti. 

4- YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter 

tasdikli sureti. 

5- Son altı  ay  içinde,  önden,  adayı  kolaylıkla  tanıtabilecek  şekilde  çekilmiş  6 adet 

vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm). 

6- Yurtdışı kontenjanlarına başvuran Türk adaylardan yurtdışında  ikâmet ettiklerine dair 

onaylı belge. (1 adet) 

7- Nüfus cüzdanının fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile 

Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.) 

8- Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik 

süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi (Yabancı Öğrenci 



Bilgilendirme Formu için TIKLAYINIZ !). (Geçerli oturma izni bulunduğunu 

belgeleyenlerden kayıt sırasında Öğrenim Vizesi istenmeyecektir.) 

9- İkametgâhı ile ilgili beyanı (İkamet Beyanı Formu için TIKLAYINIZ !).  

10-  Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet çıktısı. 

11-  Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak veya e-devletten alınacak yeni tarihli 

Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.) 

12-  Yabancı uyruklu adayların Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi TÖMER tarafından 

yapılan Türkçe yeterlik sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya Yunus 

Emre Enstitüsü’nden alınacak Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe 

Yeterlilik” belgesi veya onaylı sureti 

13- Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair  banka  dekontu.  (Yabancı 

uyruklu adaylar, yurtdışında ikamet edip “yurtdışı kontenjanından” kayıt yaptıracak 

Türk adaylar öğrenim ücreti yatırmak zorundadır.) (Ödemeler Öğrenci Otomasyon 

Sistemi’nden Öğrenci Numarası alınarak Halk Bankası’na yapılmaktadır. 

 

 

 

7. ADAYLARIN DİKKATİNE 
 

 Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular “online” yapılacaktır. 

 İbraz edilen Yabancı Dil Sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. 

 Online başvuruda sisteme girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez 

 Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa 

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Ayrıntılı bilgi için  TIKLAYINIZ ! 

 2019-2020 kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak 

başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan 

adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir. 

 Mülakat tarihleri ve yerleri ilgili enstitü’nün resmi web sitesinden ilan edilecektir. 

 Kontenjanlara başvuru yaparken “Özel Koşullar” dikkate alınarak başvuruların 

yapılması gerekmektedir.“Özel Koşullar’a uygun olarak başvuruda bulunmayan 

adaylar mülakata alınmayacak olup, başvuruları iptal edilecektir. 

 Doktora başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinin 

ise diploma denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. 

 Öğrencinin transkriptinde ya da diplomasında 100’lük sisteme göre not ortalaması 

bulunmadığı takdirde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı not dönüşüm tablosu esas 

alınacaktır. Not Dönüşüm Tablosu için TIKLAYINIZ ! 

 ALES veya eşdeğeri sınav sonucu ile Yükseköğretim Kurumları Yabancı dil sınavı 

(YÖKDİL) / Yabancı Dil Bilgi Tespit Seviye Sınavı (YDS) veya eşdeğeri sınav 

sonuçlarının, lisansüstü programlara başvuru tarihinden önce alınmış olması ve kesin 

kayıt sırasında onaylı sureti ile ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 Adayların, başvurusu esnasında beyan etmiş oldukları lisans / yüksek lisans not 

ortalamalarını gösteren “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mülakat esnasında ve 

kesin kayıt sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur. 

 Mezuniyet belgesini ve başvuru koşullarında belirtilen diğer belgeleri getirmeyen 

adayların kaydı yapılmayacaktır. 

        NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya 

tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal 

edilir. 

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/266/files/2018-2019%20G%C3%BCz%20Ba%C5%9Fvuru%20K%C4%B1lavuzu/yabanci-ogrenci-bilgilendirme-formu.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/266/files/2018-2019%20G%C3%BCz%20Ba%C5%9Fvuru%20K%C4%B1lavuzu/Bandirma_ikametbeyani_web.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160420.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160420.htm
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/personel_dairesi/4_luk_sistem_100.pdf


        NOT: Online başvuru işlemlerinde başvuru “Bu formda girdiğim bilgilerin doğru 

olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum.” kutucuğu işaretlenip kaydedilmelidir. 

Kaydedilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

        NOT: Online başvuru bilgileri kesinlikle değiştirilemez,  sonradan bilgi ve belge girişi 

yapılamaz.  

        NOT: Bu Kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar hakkında Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 

 

 

 

8. İLETİŞİM 
 

ENSTİTÜ ADI ADRES TELEFON 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Merkez Yerleşkesi 10200 Bandırma / 

BALIKESİR 

Tel: 0 266 717 01 17  

e-mail:fbe@bandirma.edu.tr     

Faks:     0 266 717 00 30 

 

 


