ESOGÜ FBE e-Başvuru Kılavuzu
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FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2019-2020 Güz Yarıyılı

e-BAŞVURU KILAVUZU

ESOGÜ FBE e-Başvuru Sistemi 05.08.2019 tarihinde 08:30’da açılıp, 09.08.2019 saat
17:00’da kapanacaktır.

Kendi imkanları ile öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklular dışında elden veya posta
yolu ile başvuru yapılmayacaktır. Başvurular sadece e-Başvuru Sisteminden alınacaktır.

Enstitü web sayfamızdan öncelikle aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi “FBE eBaşvuru Parola Talep Formu” ekranına gelinir. Bu ekrana aktif olarak kullandığınız e-posta
adresini ve Ad-Soyad bilgilerini giriniz, GÖNDER düğmesine basınız.



Daha sonra e-posta adresinize PAROLA bilginiz gönderilecektir. Gönderilen parola bilgisi
ile e–postanızdaki bağlantıya tıklayarak “ ESOGÜ FBE e-BAŞVURU SİSTEMİ ”
ekranından başvuracağınız programa uygun seçim yapınız.
Burada 3 seçenek vardır:
o DR ve Yabancı Dil şartı bulunan Tezli YL Programlarının Başvuruları
o Yabancı Dil Şartı Aranmayan Tezli YL Programlarının Başvuruları
o ALES ve DİL Şartı Aranmayan Tezsiz YL Programlarının Başvuruları
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Seçimi yaptıktan sonra size uygun E-BAŞVURU FORMU’ na ulaşacaksınız.

e-Başvuru Formuna sırasıyla
o Başvuru Bilgileri
o Mezuniyet Bilgileri
o Sınav Bilgileri
o İletişim Bilgileri
başlıklarıyla istenen bilgileri eksiksiz olarak giriniz. Forma yazılacak her türlü bilgi doğru ve
eksiksiz olmalıdır. Forma girilen bilgi ve belgeleri kaydettikten sonra değiştiremez ancak
aynı e-posta adresi ve parola ile tüm bilgi ve belgeleri yeniden girerek kaydınızı
yenileyebilirsiniz.

FBE e-Başvuru Sisteminde en son girilen bilgi ve belgeler geçerli sayılacaktır. e-Başvuru
Sistemine yüklenen bilgi ve belgeler Enstitü yetkililerince kontrol edilecektir. Bilgi ve belgeleri
tam ve doğru olanlar başarı sıralamasına alınacaktır. Bu nedenle sisteme yüklenen ve girilen
tüm bilgi ve belgelerin doğruluk ve okunabilirliğinin sorumluluğu adaya aittir.

e-Başvuru Formunda sisteme yüklemeniz gereken 5 adet belge bulunmaktadır.
Tezli Yüksek Lisans
Fotoğraf
Diploma/Mezuniyet
Belgesi
ALES Sonuç Belgesi
Dil Sonuç Belgesi*
Transkript

Tezsiz Yüksek Lisans
Fotoğraf
Diploma/Mezuniyet Belgesi
ALES Sonuç Belgesi (varsa)
Dil Sonuç Belgesi (varsa)*
Transkript

Doktora
Fotoğraf
Diploma/Mezuniyet
Belgesi
ALES Sonuç Belgesi
Dil Sonuç Belgesi
YL Transkript

Belge Formatı
jpg/jpeg
pdf
pdf
pdf
pdf

* Biyoloji-YL, Fizik-YL, Kimya YL, İstatistik-YL, Matematik-Bilgisayar-YL, Kimya Mühendisliği-YL, İnşaat Mühendisliği-YL, Maden Mühendisliği-YL
Bahçe Bitkileri-YL, Tarla Bitkileri-YL, Zootekni-YL, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme-YL, Tarımsal Biyoteknoloji-YL, Elektrokimya ve Teknolojisi-YL
tezli YL programları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz YL programı için zorunlu değildir, dilerseniz yükleyiniz. Belge yüklenmemişse
değerlendirmede sıfır kabul edilir.


Bu belgelerin bilgisayarınızda önceden PDF formatında (Fotoğraf dışında) yüklü olması
yararlı olacaktır. Tüm belgelerin her biri 1 MB’ den büyük olmamalıdır. Belgelerinizi PDF
formatına dönüştürmek veya boyutunu küçültmek için PDF Creator programını ücretsiz olarak
http://www.pdfforge.org/ adresinden indirebilirsiniz.

PDF formatında tarayacağınız belgelerin çözünürlüğünü 150 dpi olarak ayarlayabilirsiniz.
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Doktora ve Yabancı Dil Şartı Bulunan Tezli YL Programlarının Başvuruları

Yabancı Dil Şartı Aranmayan Tezli YL Programlarının Başvuruları

ALES ve DİL Şartı Aranmayan Tezsiz YL Programlarının Başvuruları
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Fotoğraf 1 MB’den büyük olmayacak şekilde sadece jpg veya jpeg uzantılı olmalıdır. Yüklenen
fotoğraflar adayın tanınmasını sağlayacak ve son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf şeklinde
olmalıdır.

Sisteme yüklenen belgelerin okunabilir olması gerekmektedir. Aksi durumda geçersiz
sayılacaktır. Belgelerin tam olarak sisteme yüklenmesi yeterlidir, ayrıca çıktısının alınıp iletilmesine
gerek yoktur.

Bilgi ve/veya belgelerin hatalı girilmesi durumunda aynı e-posta adresiniz ve parolanız ile
sisteme giriş yaparak bilgi ve belgelerinizi tekrar sisteme yükleyiniz. Enstitü tarafından düzeltme
yapılamamaktadır.

e-Başvuru Formundaki ana başlıklar aşağıda sırasıyla açıklanmıştır:
BAŞVURU BİLGİLERİ:


Başvuracağınız Anabilim Dalı ve Bilim Dalı kontenjanlarını ilanımızdan
(https://fbe.ogu.edu.tr/Storage/FenBilimleriEnstitusu/Uploads/FBE_ilan.pdf ) kontrol ediniz.

Bilim dalı olmayan anabilim dalları (Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik, Polimer Bilim ve
Teknolojisi, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Havacılık Bilimi ve Teknolojileri, Elektrokimya ve
Teknolojisi) için “Başvurulan Bilim Dalı” hanesine de Anabilim Dalı bilgisini aynen giriniz.



Ençok tek bir anabilim ve bilim dalına başvurabilirsiniz.


Tezsiz YL derecesi olanlar (06.02.2013 tarihinden önce Tezsiz YL programına kayıtlı
olanlar hariç) doktora programına başvuramaz.

Başvurular “Başvuru Yapabilmek için Mezun Olunması Gereken Bölümler” tablosuna
göre yapılır. Bu tabloyu
(http://fbe.ogu.edu.tr/Storage/FenBilimleriEnstitusu/Uploads/Mezuniyet_Sartlari.pdf ) linkinden
inceleyerek AYRI ÇIKIŞLI olup olmayacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrı Çıkışlı iseniz Bilimsel Hazırlık
Programına tabi tutulacaksınız demektir.
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MEZUNİYET BİLGİLERİ:
Formda 2.bölüm “MEZUNİYET BİLGİLERİ” olup, aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki Not 1,2,3,4 ve
5’i dikkatlice okuyunuz.

 Mezuniyet Not Ortalaması (MNO)

Transkriptiniz 4’lük sisteme göre hazırlanmış ise 4’lük sistemdeki notunuzu giriniz.

Transkriptiniz 4’lük sisteme göre hazırlanmış ve 100’lük karşılığı ile beraber yazılmış ise
4’lük sistemdeki notunuzu giriniz.

Transkriptiniz 100’lük sisteme göre hazırlanmış ise 100’lük notunuzu giriniz.

MNO bilgisini sisteme girerken transkriptinizdeki ile aynı giriniz. Herhangi bir yuvarlama
ya da eşdeğerleme yapmayınız.

Transkriptiniz 4’lük sisteme göre hazırlanmış ve Mezuniyet Not Ortalamanız 4’lük ise
100’lük sistemdeki karşılığının hesabında tüm adaylar için Enstitümüzce ve 09.10.2008 tarihli
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen 4'lük sistemden 100'lük sisteme
Dönüşüm Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır
Not1: Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adayların YÖK tarafından verilmiş Denklik
Belgesine sahip olmaları gerekir. Bu adaylar için diploma, noter onaylı Denklik Belgesi birlikte taranarak tek bir
belge halinde pdf formatında sisteme yüklenmelidir.
Not2: Transkript birden fazla sayfa içeriyorsa hepsi birarada tek bir pdf dosya olarak sisteme yüklenmelidir.
Not3: Zorunluluk durumunda e-Başvuru esnasında transkript yerine diploma eki yüklenmesi halinde diploma
ekinin tüm sayfaları yüklenmeli ve adayın tüm bilgileri görünür olmalıdır. Ancak bu adaylar kesin kayıt hakkı
kazanırlarsa, kesin kayıtlarda transkript vermek zorundadır.
Not4: YL başvurularında lisans, doktora başvurularında yüksek lisans diploması yüklenmelidir. Ancak Fizik,
Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği doktora programına başvuru
yapanların hem lisans hem de yüksek lisans diplomalarını tek bir pdf dosya halinde yüklemeleri zorunludur.
Not5: İş Sağlığı ve Güvenliği tezsiz yüksek lisans programına başvuran Meslek Yüksek Okullarının İş Sağlığı ve
Güvenliği programından mezun olanlar, hem bu programın diplomasını hem de başardıkları lisans programının
diplomasını tek bir pdf dosya halinde yüklemek zorundadırlar.
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SINAV BİLGİLERİ:
Formda 3.bölüm “SINAV BİLGİLERİ” olup, ekran görüntüleri aşağıda verilmiştir.

Yabancı Dil Şartı Aranmayan Tezli YL Programlarının Başvuruları




ALES puanının virgülden sonra 5 (beş) hane girilmesi zorunludur. GRE ve GMAT için virgülden
sonra 5 haneyi sıfır olarak giriniz.
Dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse o tarih geçerlidir. Geçerlilik süresi
belirtilmeyen ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav sonuç ilan
tarihinden itibaren 5 yıldır.
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ALES ve Yabancı Dil Şartı Aranmayan Tezsiz YL Programların Başvuruları




Varsa ALES puanının virgülden sonra 5 (beş) hane girilmesi zorunludur. GRE ve GMAT için
virgülden sonra 5 haneyi sıfır olarak giriniz.
Varsa dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse o tarih geçerlidir. Geçerlilik süresi
belirtilmeyen ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav sonuç ilan
tarihinden itibaren 5 yıldır.
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Doktora ve Yabancı Dil Şartı Bulunan Tezli YL Programlarının Başvuruları




ALES puanının virgülden sonra 5 (beş) hane girilmesi zorunludur. GRE ve GMAT için virgülden
sonra 5 haneyi sıfır olarak giriniz.
Dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse o tarih geçerlidir. Geçerlilik süresi
belirtilmeyen ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav sonuç ilan
tarihinden itibaren 5 yıldır.
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 ALES/GRE/GMAT
•


Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puan şartı aranmaz.
Aşağıdaki tabloda ALES ve eşdeğeri kabul edilen sınavların geçerlilik süreleri verilmiştir.

Sınavlar

(Sınav sonuç ilan tarihinden
itibaren)

ALES

Sayısal

5 yıl

GRE

Quantative

5 yıl

Total

5 yıl

GMAT



Geçerlilik Süresi

Puan Türü

ALES/GRE/GMAT sınavlarının sonuç bilgilerini sisteme girerken sonuç belgenizdeki rakamları
aynen giriniz. Herhangi bir yuvarlama ya da eşdeğerleme yapmayınız. ALES puanının virgülden
sonra 5 (beş) hane girilmesi zorunludur. GRE ve GMAT için virgülden sonra 5 haneyi sıfır olarak
giriniz.
ALES/GRE/GMAT eşdeğerlikleri için Enstitü tarafından kullanılacak tablo:
http://fbe.ogu.edu.tr/Storage/FenBilimleriEnstitusu/Uploads/GRE-GMAT-ALES_Esdegerlik.pdf
Not: ALES Sonuç Belgenizi ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi’nde “yazdır” komutu ile açılan pencerede “PDF
olarak Kaydet” seçeneğini seçerek bilgisayarınıza kaydediniz ve bu belgeyi e-Başvuru Sistemi’ne
yükleyiniz. ALES dışındaki sınavların belgelerini tarayarak PDF formatında yükleyiniz.

 Yabancı Dil
 Yabancı Dil Puanı için sadece ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL ya da ÖSYM tarafından bu sınavlara
eşdeğerliği verilmiş yabancı dil sınavlarından birinden alınan puan geçerlidir. Bu dillere ait
dönüşümler ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğerlik tablolarına uygun olarak yapılır:
Yabancı Dil Eşdeğerlikleri için ÖSYM'nin 02.10.2017 tarihli duyurusu
(http://www.osym.gov.tr/TR,13393/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-02102017.html ve
ekindeki 25.02.2016 tarihli Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri tablosu
(http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf ve bu
tabloda belirtilen sınavlar esas alınacaktır. )




Bu tablodaki sınavlar Türkiye’de yapılıyor ise Devlet Üniversitelerine ait binalarda
yapılıyor olması gerekmektedir.(25.02.2016 tarihinden önce yapılmış sınavlar ile bu tarihten
önce başvurusu yapılmış ve bu tarihi izleyen 30 gün içerisinde sınav gerçekleşmiş ise bu şart
aranmaz.)
DİL sınavlarının sonuç bilgilerini sisteme girerken sonuç belgenizdeki rakamı aynen giriniz.
Herhangi bir yuvarlama ya da eşdeğerleme yapmayınız.
Dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse o tarih geçerlidir. Geçerlilik süresi
belirtilmeyen ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sonuç ilan
tarihinden itibaren 5 yıldır.
Not: Yabancı Dil Sonuç Belgenizi ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi’nde “yazdır” komutu ile açılan
pencerede “PDF olarak Kaydet” seçeneğini seçerek bilgisayarınıza kaydediniz ve bu belgeyi e-Başvuru
Sistemi’ne yükleyiniz. ÖSYM dışındaki dil sınavlarının belgelerini tarayarak PDF formatında yükleyiniz.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Aktif olarak kullandığınız adres ve telefon numaranızı giriniz.


Bilgilerinizi girdikten sonra kontrol ediniz. Sonra “Kaydet ve Gönder” düğmesine basınız.
e-Başvuru Sistemi üzerinden size bir aday numarası verilecek ve e-posta adresinize aday
numaranız, başvurduğunuz program türü, anabilim dalı, bilim dalı ile birlikte başvurunuzun
alındığına dair bilgilendirme e-postası gönderilecektir.

e-Başvuru Sistemine yüklenen bilgi ve belgeler başvuruların sonunda Enstitü
yetkililerince kontrol edilecektir. Bilgi ve belgeleri tam ve doğru olanlar başarı sıralamasına
alınacaktır. Bu nedenle sisteme yüklenen ve girilen tüm bilgi ve belgelerin doğruluk ve
okunabilirliğinin sorumluluğu adaya aittir.



e-Başvuru Sisteminin kullanımı ile ilgili sorularınız için 0-222-2393750/3638 nolu
telefonu arayabilirsiniz.

 Değerlendirme
Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki yüzdelikler kullanılır.
PROGRAM

ALES

DİL

MNO

Tezli Yüksek Lisans

%50

%25

%25

Tezsiz Yüksek Lisans

%10

%10

%80

Doktora

%50

%25

%25

Sonuçların Açıklanması




Sonuçlar 23.08.2019 tarihinde saat 18:30 da web sitemizde ilan edilecektir.
Sonuçlar, ad-soyad belirtilmeden ADAY NUMARASI’ na göre listelenecektir. Bu
nedenle sistem tarafından “Kaydet ve Gönder” işlemini yaptıktan sonra e-Başvuru
Sistemi üzerinden e-posta adresinize gönderilecek olan ADAY NUMARANIZI
kaybetmeyiniz !

Not:



Kesin kayıt hakkı kazananlar, kesin kayıt için istenen belgeleri eksiksiz şekilde (asıl, onaylı vb.) teslim etmek
zorundadır. Eksik/istenilen özellikte olmayan belge ile kesin kayıt yapılmaz, bu durumda hiçbir hak iddia
edilemez.
e-Başvuru Sistemine yüklenmiş bilgi ve belgelerle kesin kayıt esnasında sunulanlar uyuşmazsa sorumluluk
adaya ait olup, bu durumda kesin kayıt hakkı geçersiz sayılır.
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