BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU

KOŞULLARI KILAVUZU
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI

Sevgili Adaylar,

2016-2017 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemizde lisansüstü eğitim
görmek üzere yapacağınız başvurular bu kılavuzda belirtilen esaslara göre
yapılacaktır.

Başvuru ve kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleşmesi için ilan edilen kılavuzu
dikkatle inceleyerek istenilenleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir.

Üniversitemizde lisansüstü eğitim görme tercihinizden dolayı sizleri kutluyor,
başarılarınızın devamını diliyoruz.

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

1.ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ
2016-2017 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında kontenjan açılan Sosyal Bilimler Enstitüsü
programlarına ait genel kontenjanlara 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.
Online Başvuru için TIKLAYINIZ!
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2. KONTENJANLAR

Özel Şartlar

Doktora

5

-

-

-

EA

Lisans veya Tezli Yüksek Lisansının en az birini
İktisat Anabilim Dalında yapmış olmak ve Tezli
Yüksek Lisans mezunu olmak. (Lisans ve yüksek
lisansının birinin farklı olması ve ihtiyaç duyulması
halinde, aday için eksik görülen dersler İktisat
Programından Bilimsel Hazırlık olarak ilk yıl
aldırılır.)

Y. Lisans
(Tezli)

10

-

-

-

EA

İktisat lisans mezunu olmak

Y. Lisans
(Tezli)

20

-

-

-

EA

Alan dışından başvuru yapan adaylara Bilimsel
Hazırlık okutulur.

II. Öğr.
Tezsiz Y.
Lisans

20

-

-

-

-

Not: Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin:
*Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adayların ALES veya eşdeğeri sınav notu istenilmemektedir.
* Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan Yabancı Dil Puanı (YDS veya Eşdeğeri Sınav Notu)
istenilmemektedir.
* 8’in altında öğrenci kaydı olması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından programın açılmaması kararı alınabilir

3.BAŞVURU KOŞULLARI ve DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
GENEL KONTENJAN İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI:
Türk ve yabancı uyruklu adaylar başvurabilir.

A) Mezuniyet Koşulu:

(Tıklayınız !)

B) ALES Koşulu:

(Tıklayınız !)

C) Yabancı Dil Koşulu: (Tıklayınız !)

Bu Kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar hakkında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ (Tıklayınız !)

4- BAŞVURU MÜLAKAT VE KESİN KAYIT TARİHLERİ:

Doktora / Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin

Yüksek Lisans ve Doktora Adayları İçin Başvuru

09 Ocak – 22 Ocak 2017

Mülakat Dönemi

26 Ocak – 27 Ocak 2017

Mülakat Sonuçlarının Enstitüye Teslim Tarihi

30 Ocak 2017

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

01 Şubat 2017

Kesin Kayıt Dönemi

20 Şubat – 24 Şubat 2017

Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Dönemi Başlangıç ve Bitişi

27 Şubat 2017 – 06 Haziran 2017

5. BAŞVURU KABUL İŞLEMLERİ VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-) Genel Kontenjanına başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online başvuru
sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.
2-) Online başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olacağından, girilen
bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.
NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat
olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

6. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri akademik takvimde
belirtilen süre içinde Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmek zorundadır:
1-) Yüksek Lisans programlarına kayıt için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin,
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)
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.
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-) Nüfus cüzdanının fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile
Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.)
7-) 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.)
8-) İkametgâhı ile ilgili beyanı (İkamet Beyanı Formu için TIKLAYINIZ !).
9-) Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet çıktısı.
10-) Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi
(yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.)

11-) Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesi
veya onaylı sureti
12-) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu
(Yabancı uyruklu adaylar, yurtdışında ikamet edip “yurtdışı kontenjanından” kayıt
yaptıracak Türk adaylar ile Tezsiz YL programlarına kayıt yaptıracak adaylar öğrenim
ücreti yatırmak zorundadır.) (Ödemeler Öğrenci Otomasyon Sistemi’nden Referans
Numarası alınarak Halk Bankası’na yapılmaktadır.)

7. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÜCRETLERİ
2016-2017 eğitim-öğretim yılı İkinci Öğretim Tezsiz Y.L. Programları için ders kredi ücreti
200 TL olup, toplam ücret 6.000 TL’dir. Ödeme, dönemlere göre olup 2 eşit parçada
yapılacaktır. (Halk Bankası, Bandırma Şubesi, IBAN No: TR53 0001 2009 2440 0006 1000 09)
1. Dönem (Ders Dönemi): 3.000 TL (5 ders, 15 kredi)
2. Dönem (Ders Dönemi): 3.000 TL (5 ders, 15 kredi)
Kayıt dönemlerinden önce ödemelerin yapılması gerekmektedir. Öğrenim ücretini her dönem
başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler
öğrencilik haklarını kaybederler.
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının ücretlerinde “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Personel İndirimi” yapılacaktır.
Üniversitesi personeli eşleri ve çocukları için (“emekliler” ve “işçi” statüsünde çalışanlar hariç)
saat başına ders kredi ücreti 150 TL olup, toplam ücret 4.500 TL’dir. Söz konusu durum, kayıt
esnasında belgelendirilmelidir. (Halk Bankası, Bandırma Şubesi, IBAN No: TR53 0001 2009
2440 0006 1000 09)
1. Dönem (Ders Dönemi): 2.250 TL (5 ders, 15 kredi)
2. Dönem (Ders Dönemi): 2.250 TL (5 ders, 15 kredi)
Kayıt dönemlerinden önce ödemelerin yapılması gerekmektedir. Öğrenim ücretini her dönem
başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler
öğrencilik haklarını kaybederler.

8. ADAYLARIN DİKKATİNE

 Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular “online” olarak yapılacaktır.
 Başvuru listesi yayımlanmayacaktır.
 Online başvuruda sisteme girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.
 Adaylar tezli yüksek lisans ve doktora programlarından yalnızca bir tanesine
başvurabilirler. Bununla birlikte, arzu edildiği takdirde, tezsiz yüksek lisans
programlarından da bir tanesine başvuru yapılabilir.

 Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ !
 Yeni öğrencilerden; kesin kayıt hakkı elde etmesine rağmen kesin kayıt tarihlerinde
kaydını yaptırmayanların yerine yedek öğrenci almaya ve bu konuda yapılacak
işlemlerde Enstitü Müdürlüğü yetkilidir.
 Adaylar sınavdan önce Başvuru Belgesini aldıktan sonra sınava bu belgeyle
gelmelidirler. Başvuru belgesi almak için TIKLAYINIZ !
 2016-2017 kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların
yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata
alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.
 Öğrencinin transkriptinde ya da diplomasında 100’lük sisteme göre not ortalaması
bulunmadığı takdirde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin not dönüşüm tablosu
esas alınacaktır. Not Dönüşüm Tablosu için TIKLAYINIZ !
NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat
olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

9.İLETİŞİM

ENSTİTÜ ADI

Sosyal Bilimler Enstitüsü

ADRES

Yeni Mahalle, Şehit Astsubay Mustafa Soner Varlık Caddesi, No: 77 Bandırma/BALIKESİR

TELEFON

0 266 717 01 17

FAKS

0 266 717 00 30

E-MAİL

sbe@bandirma.edu.tr

