
2244 SANAYİ DOKTORA PROJELERİ İÇİN BURSİYER ALINACAKTIR 

1. Marmara Üniversitesi ve CANOVATE A.Ş. iş birliği ile sanayi doktora projemizde çalışmak üzere 

bursiyerler alınacaktır. 

Proje konularının ana başlıkları;  

• Görüntüler üzerinde uzaklık ve boyut analizi, mesafe kestirimi,  

• Gömülü sistemler, IoT cihazlarının merkezi kontrolü,  

• Isı geri kazanımlı iklimlendirme sistemi tasarımı, kontrolü ve verim analizi  

Bu işbirliği çerçevesinde farklı doktora programlarında bursiyerler istihdam edilecek olup, bu ilanda 

aranan proje bursiyer adayının 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde M.Ü. Elektrik-

Elektronik Mühendisliği (Türkçe) veya  M.Ü. Makine Mühendisliği (Türkçe) doktora 

programına kabul edilmesi gerekmektedir. 

Programa kabul edilecek bursiyer doktora eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde ve CANOVATE A.Ş. 

Ar-Ge Biriminde sürdürecektir. Program kapsamında doktora öğrencilerine 4500 TL/ay burs 

verilecek olup, doktora sonrasında sanayi paydaşımız tarafından minimum 3 yıl istihdamı söz 

konusu olabilecektir. 

Doktora programı başvuru bilgilerine  https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/lisansustu-

programlarin-kontenjanlari-basvuru-bilgileri-ve-kosullari adresinden ulaşabilirsiniz. M.Ü 

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Ön kayıtlar 08.02.2021-14.02.2021 tarihler arasında 

yapılacaktır. 

Başvuru yapmak isteyen adaylar, ALES ve yabancı dil puan bilgilerini de içeren özgeçmişlerini 

aşağıdaki e-posta adreslerine gönderebilirler. 

herdal@marmara.edu.tr  (Proje Yöneticisi) 

hcelik@marmara.edu.tr   (Elektrik-Elektronik Mühendisliği) 

ubaspinar@marmara.edu.tr   (Elektrik-Elektronik Mühendisliği) 

odemir@marmara.edu.tr  (Elektrik-Elektronik Mühendisliği) 

ayhanonat@marmara.edu.tr  (Makine Mühendisliği) 

 

2. Marmara Üniversitesi ve Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri (BEST) A.Ş. iş Birliği ile sanayi 

doktora projemizde çalışmak üzere bursiyerler alınacaktır. 

Proje konusu, ilerleyen malzeme teknolojisine bağlı olarak geliştirilecek güç transformatörlerinin 

tasarımı ve deneysel çalışmaları üzerinedir. Bu işbirliği çerçevesinde farklı doktora programlarında 

bursiyerler istihdam edilecek olup, bu ilanda aranan proje bursiyer adayının 2020-2021 Eğitim-

Öğretim yılı bahar döneminde M.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) veya  M.Ü. 

Mekatronik Mühendisliği (Türkçe) doktora programına kabul edilmesi gerekmektedir. 

Programa kabul edilecek bursiyer doktora eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde ve BEST A.Ş. Ar-

Ge Biriminde sürdürecektir. Program kapsamında doktora öğrencilerine 4500 TL/ay burs verilecek 

olup, doktora sonrasında sanayi paydaşımız tarafından minimum 3 yıl istihdamı söz konusu 

olabilecektir. 

Doktora programı başvuru bilgilerine  https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/lisansustu-

programlarin-kontenjanlari-basvuru-bilgileri-ve-kosullari adresinden ulaşabilirsiniz. M.Ü 

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Ön kayıtlar 08.02.2021-14.02.2021 tarihler arasında 

yapılacaktır. 
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Başvuru yapmak isteyen adaylar, ALES ve yabancı dil puan bilgilerini de içeren özgeçmişlerini 

aşağıdaki e-posta adreslerine gönderebilirler. 

herdal@marmara.edu.tr   (Proje Yöneticisi) 

boral@marmara.edu.tr     (Elektrik-Elektronik Mühendisliği) 

akuner@marmara.edu.tr  (Mekatronik Mühendisliği) 
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