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T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTE)  
ENERJİ ENSTİTÜSÜ(EE) 

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

YÜKSEK LİSANS  (TEZLİ) / DOKTORA PROGRAMI 
ÖĞRENCİ ALIM İLANI 

 

Çevrimiçi Başvuru:  

https://obs.iste.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx 
 

 

Üniversitemiz Enerji Enstitüsüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda belirtilen programlara öğrenci 

alınacaktır. Kontenjanlar, başvuru koşulları ve diğer konulara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

 

Anabilim Dalı 

Tezli Yüksek 
Lisans 

Doktora 
Yatay Geçiş Yabancı Uyruklu 

Nitelikler 

Yüksek 
Lisans 

Doktora 
Yüksek 
Lisans 

Doktora 

Alan 
İçi 

(Aİ) 

Alan 
Dışı 
(AD) 

Alan 
İçi 

(Aİ) 

Alan 
Dışı 
(AD) 

Alan 
İçi 

(Aİ) 

Alan 
Dışı 
(AD) 

Alan 
İçi 

(Aİ) 

Alan 
Dışı 
(AD) 

Alan 
İçi 

(Aİ) 

Alan 
Dışı 
(AD) 

Alan 
İçi 

(Aİ) 

Alan 
Dışı 
(AD) 

ENERJİ 
SİSTEMLERİ 
MÜHENDİSLİĞİ 

5 3 2 - 1 - 1 - 5 - 5 - 

Yüksek Lisans: 
Alan İçi: 
Mühendislik, 
Teknoloji, Fen veya 
Teknik Eğitim 
Fakültelerinin 
birinden mezun 
olmak 
Alan Dışı: Lisans 
mezunu olmak 
(Bilimsel hazırlık 
programı 
uygulanacaktır) 
 
Doktora  
Alan İçi: Mühendislik 
Yüksek Lisans 
derecesine sahip 
olmak 
 

 

 

https://obs.iste.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
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LİSANSÜSTÜ BAŞVURULAR VE KAYIT-KABUL İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER  

BAŞVURU TARİHLERİ:  

  

Başvuru Şekli: Başvurular, https://obs.iste.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx web adresinden 

çevrimiçi olarak alınacaktır.  

  

  

Çevrimiçi Başvuru   

15.01.2021-02.02.2021 (Başvuru 02.02.2021 tarihinde 

saat 17:00’de sona erecektir.)  

Başarı Değerlendirme  

Pandemi (COVİD-19) nedeniyle 2020-2021 Eğitim-

Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü öğrenci alımlarında 

yazılı bilim sınavı yapılmayacak olup, değerlendirmeler 

başarı sıralamasına göre yapılacaktır.  

Sonuç Açıklanma Tarihi  12.02.2021 Cuma Günü  

Kesin Kayıt Tarihleri  

15.02.2021-19.02.2021 tarihlerinde olacaktır.  

(Kesin kayıt yapmaya hak kazanan adaylar, kesin kayıt 
tarihlerinde şahsen veya noter vekili aracılığıyla  
Enstitümüze müracaat etmesi gerekmektedir   

Yedek Öğrenci Başvuru Tarihi  22.02.2021 Pazartesi Günü  

Yedek Öğrenci Kesin Kayıt  

Tarihi  
23.02.2021 Salı Günü  

  

 

 

Not: Lisansüstü programlara başvurular çevrimiçi olarak ön başvuru şeklinde yapılacak ve Enstitü 
tarafından değerlendirilerek onay verilecektir. Adayların onay verilip verilmediğini başvuru 
sayfalarından takip etmeleri gerekmektedir. Belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları 
onaylanmayacaktır. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunanların, sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları 
iptal edilecek olup, tüm yasal sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır.  
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Tezli Yüksek Lisans Programı  

➢ Yüksek Lisans programına başvuracak adayların başvuru koşullarına uygun bir lisans 

diplomasına sahip olmak.  

➢ Not dönüşümleri için Yüksek Öğretim Kurulu not dönüşümü esas alınır.   

➢ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES)'e girmiş olmaları 

ve bu sınavdan başvurduğu program türüne göre sayısal puan türünden en az 55 (Elli 

beş) puan almış olmak.  

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

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu nedenle enstitümüzde kesin kayıt hakkı 

kazanan aday öğrenciler; başka bir yerde tezsiz yüksek lisans programları hariç, 

lisansüstü programa kayıtlı olmaları halinde kayıtları enstitümüz tarafından 

gerçekleştirilmeyecek olup, bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan 

öğrencilerin de kayıtları silinecektir.  

Tezli Yüksek Lisans Çevrimiçi Başvuru (Ön Başvuru) Sırasında Sisteme Yüklenmesi 

Gerekenler  

1) Lisans mezuniyet belgesi  

2) Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)  

3) ALES sınav sonuç çıktısı*  

4) Nüfus Cüzdanı Sureti  

5)  1 adet vesikalık fotoğraf.  

     (Bu belgeler taranarak PDF olarak sisteme yüklenebilir.)  

  

*ALES puanı Lisansüstü Programların başvuru koşullarında belirtilen alandaki ALES 

puanıdır. (ALES geçerlilik süresi beş (5) yıl )  

 

Doktora Programı  

➢ Doktora programına başvuracak adayların başvuru koşullarına uygun lisans veya tezli 

yüksek lisans diplomasına sahip olması,  

➢ Not dönüşümleri için Yüksek Öğretim Kurulu not dönüşümü esas alınır.   

➢ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES)'e girmiş olmaları 

ve bu sınavdan başvurduğu program türüne göre sayısal puan türünden en az 55 (Elli 

beş) puan almış olmak,    

➢ Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) veya Yüksek Öğretim 

Kurumu'nun yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavından (YÖKDİL) 55 (elli beş) 

puan ya da Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir  

sınavdan bu puan muadili bir puan (İnternete dayalı TOEFL sınavından 66) almış olması 

gerekir.   
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➢ Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt 

yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu nedenle enstitümüzde kesin kayıt hakkı kazanan 

aday öğrenciler; başka bir yerde tezsiz yüksek lisans programları hariç, lisansüstü 

programa kayıtlı olmaları halinde kayıtları enstitümüz tarafından gerçekleştirilmeyecek 

olup, bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin de kayıtları 

silinecektir.  

 

 

Doktora Programı Çevrimiçi Başvuru (Ön Başvuru) Sırasında Sisteme Yüklenmesi 

Gerekenler 

1) Lisans/Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi 

2) Lisans/Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (Transkript) 

3) ALES Sonuç Belgesi* 

4) YDS, YÖKDİL veya Eşdeğer Yabancı Dil Sonuç Belgesi** 

5) Nüfus Cüzdanı Sureti 

6) 1 adet Vesikalık Fotoğraf. 

(Bu belgeler taranarak PDF olarak sisteme yüklenebilir.) 

 

*ALES puanı Lisansüstü Programların başvuru koşullarında belirtilen alandaki ALES 

puanıdır. (ALES sınavlarının geçerliliği sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş (5) yıl.) 

 

**Geçerlilik süresi belli olmayan; KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL ile e-YDS sınav sonuçlarının 

sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi beş (5) yıldır. Bu sınavların eşdeğerliği 

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından kabul edilen sınavlardan alınmış puana sahip 

adayların bu puanları son iki (2) yıl içerisinde almış olmaları gerekir. 
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve ÖĞRENCİ KABULU 

Tezli Yüksek Lisans Programı 

➢ Başarı değerlendirme notu: ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %50’si, 

dikkate alınarak belirlenir.   

➢ Değerlendirme başarı sırasına göre yapılacaktır. Kontenjan sayısı kadar da yedek aday 

belirlenebilir. Sınav sonuçları enstitü WEB sayfasında ilan edilir.  

  

 

 

Doktora Programı 

➢ Doktora programına öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu: ALES puanının 

%50’si, mezuniyet notunun %50’si (Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların 

Lisans mezuniyet notunun %25’i+Yüksek Lisans mezuniyet notunun %25’i, Lisans 

derecesi ile başvuran adayların lisans mezuniyet notunun %50’si) dikkate alınarak 

belirlenir.   

➢ Üniversitemiz bünyesinde çalışan araştırma görevlileri ilan ve kontenjan şartı 

aranmaksızın ilgili enstitümüz müdürlüğüne başvurabilirler.  

➢ Değerlendirme başarı sırasına göre yapılacaktır. Kontenjan sayısı kadar da yedek aday 

belirlenebilir.  

➢ Sınav sonuçları enstitü WEB sayfasında ilan edilir.  
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YATAY GEÇİŞ  

Yatay geçiş yapacak öğrencilerden istenen belgeler:  

  

1) Bağlı bulunduğu programda en az 1 (bir) yarıyıl okuduğunu, almış olduğu 

derslerin tamamını başardığını ve disiplin cezası almadığını gösterir resmi belge 

(yüksek lisans programlarına geçiş için tüm derslerin başarı notunun en az 100 

üzerinden 70, doktora programları için 100 üzerinden 75 veya eş değeri olması şarttır),   

  

2) Kimlik Belgesi  

  

  

Başvuru Şekli: Yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler, Enstitümüze şahsen veya 

noter vekili aracılığıyla müracaat edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular işleme 

konulmayacaktır.  

   

Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri  
08.02.2021-11.02.2021 (Başvurular 11.02.2021  

tarihinde saat 17:00’da sona erecektir.)   

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları 

Açıklanma Tarihi  
19.02.2021 Cuma günü  

Kesin Kayıt Tarihleri  

22.02.2021-24.02.2021 tarihleri arasında olacaktır. 

(Kesin kayıt yapmaya hak kazan adaylar, kesin kayıt 

tarihlerinde şahsen veya noter vekili aracılığıyla  

Enstitümüze müracaat edeceklerdir.)   
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YABANCI UYRUKLU  

  

Başvuru Şekli: Başvurular, enstitümüze şahsen veya noter vekili aracılığıyla müracaat 

edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.  

  

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:  

   

1) Başvuru Formu (Enstitüden temin edilecek)   

2) Yüksek lisansa başvuran adaylar için Lisans diplomasının, Doktoraya başvuran adaylar için 

Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının noterden veya dış temsilcilikten onaylı örneği   

3) Yüksek lisansa başvuran adaylar için Lisans diplomasının, Doktoraya başvuran adaylar için 

Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe 

tercümesi   

4) Yükseköğretim kurumunca verilen lisans ve/veya yüksek lisans diploması denklik belgesi,  

5)Türkçe dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı veya noterden veya dış temsilcilikten onaylı 

örneği* (varsa)   

6) Not durum belgesinin noterden veya dış temsilcilikten onaylı örneği   

7) Not durum belgesinin noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe tercümesi   

8) ALES, GRE, GMAT sınav türlerinden en az bir tanesinin sonuç belgesinin aslı veya onaylı 

fotokopisi (yüksek lisans ve doktoraya girişte ALES’ten 55 puan veya Üniversitelerarası 

Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan muadil puan almış olmak.)  

9) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (adayların ana dilleri dışında Yabancı Dil 

Sınavı’ndan yüksek lisans programına giriş için 45 puan, doktora programına giriş için 

ise; 55 puan veya bu sınavın Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

sınavlardan muadil puan almış olmak.)  

10) İki adet referans mektubu   

11) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının noterden onaylı örneği  

12) Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu**  

13) İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)   

  

* TÖMER’den Türkçe belgesi olmayan adaylar, istenilen Türkçe seviyesine ulaşmaları için 

en fazla iki yarıyıl süre verilir. Bu süre içerisinde istenilen belgeyi getiren aday veya TÖMER 

tarafından yapılan sınavlarda en az 70 veya karşılığı harf düzeyinde belge alanlar, Lisansüstü 

öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar.  
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Enerji Enstitüsü, İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs 

Tel: 0 326 613 56 00 Dahili:4118-4126-4121-4133 

Fax: 0 326 613 56 13 

 

Anabilim Dalları İletişim Bilgileri 

 

➢   Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı /İskenderun Tel: 0 326 613 

56 00  
 


