SİİRT ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanlıklarına 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı
Bahar yarıyılında lisansüstü öğrenci alınacaktır.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Anabilim Dalı

Alan
İçi

Kontenjan
Alan Yatay Yabancı
Dışı
Geçiş Uyruklu

Biyoloji

3

-

-

-

Elektrik –
Elektronik
Mühendisliği

1

4

-

2

Gıda
Mühendisliği

2

-

-

-

Kimya

Kimya
Mühendisliği

5

5

-

-

-

-

1

-

Başvuru Şartları
Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji,
Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Alan İçi Biyokimya, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji
ve Moleküler Biyoloji alanlarından lisans
mezunu olmak.
Elektrik – Elektronik Bölümü Lisans
Alan İçi
mezunu olmak.
*Mühendislik Fakülteleri Bilgisayar
Alan Dışı Mühendisliği Bölümü lisans mezunu
olmak.
Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu
Alan İçi olmak.

Alan İçi

Alan İçi
Alan İçi

Matematik

Tarla Bitkileri

4

1

-

-

9

-

-

-

10

3

-

5

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans
mezunu olmak.
Matematik Bölümü lisans mezunu olmak.

*Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü
Alan Dışı lisans mezunu olmak.
Alan İçi

Alan İçi
Zootekni

Fen Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü, Eğitim Fakültesi Kimya
Öğretmenliği Bölümü lisans
programlarından mezun olmak.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
veya Tarla Bitkileri Programı lisans
mezunu olmak.
Zootekni Bölümü lisans mezunu olmak.

Alan Dışı * İstatistik Bölümü Lisans mezunu olmak.
Bahçe
Bitkileri

5

-

-

-

Alan İçi

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Lisans Programından mezun olmak.

Fizik

5

-

-

-

Alan
İçi

Fizik, Fizik Mühendisliği veya Fizik
Öğretmenliği lisans mezunu olmak.

Şehir ve Bölge
Planlama
Anabilim Dalı
Kentsel
Tasarım
Programı
I. Öğretim

3

-

5

-

Şehir ve Bölge
Planlama
Anabilim Dalı
Kentsel
Tasarım
Programı
II. Öğretim

3

8

2

-

Tarımsal
Biyoteknoloji

1

3

-

2

Matematik ve
Fen Bilimleri
Eğitimi
I. Öğretim
Matematik ve
Fen Bilimleri
Eğitimi
II. Öğretim

2

2

-

Alan İçi

Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj
Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj
Alan İçi
Mimarlığı Lisans programlarından Mezun
Olmak
*Harita Mühendisliği, İç Mimarlık,
Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve
Alan Dışı Çevre Tasarımı, İİBF Kamu Yönetimiİşletme lisans programlarından mezun
olmak.
Tarımsal Biyoteknoloji, Moleküler
Biyoloji ve Genetik, Biyoloji,
Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik
Alan İçi
ve Biyomühendislik, Tarımsal Genetik
Mühendisliği lisans programlarından
mezun olmak.
*Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri, Bitki
Koruma (1), Toprak Bilimi ve Bitki
Alan Dışı Besleme (1), Zootekni veya Veteriner
Fakültesi (1) lisans programlarından
mezun olmak.

7

1

Alan İçi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği,
Matematik Öğretmenliği programları
lisans mezunu olmak.

-

1

Alan İçi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği,
Matematik Öğretmenliği programları
lisans mezunu olmak.

Alan İçi

Biyosistem
Mühendisliği

8

8

Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık ve
Peyzaj Mimarlığı Lisans programlarından
Mezun Olmak

-

4

Biyosistem Mühendisliği, tarımsal Yapılar
ve Sulama Bölümü, Tarım Makineleri
Bölümü veya eşdeğerliği kabul edilen
farklı isimlerdeki lisans programlarından
mezun olmak.

*Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri,
Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Toprak
Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal
Biyoteknoloji, Zootekni, Tarım Ekonomisi,
Alan Dışı
Peysaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği,
İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans
programlarından mezun olmak.

* Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylara en çok 2 (iki)
yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.

DOKTORA PROGRAMLARI
Anabilim Dalı

Alan
İçi

Kontenjan
Alan Yatay Yabancı
Dışı
Geçiş Uyruklu

Tarla
Bitkileri

4

-

Kimya
Mühendisliği

5

-

Kimya

4

Matematik

4

Başvuru Şartları

-

Alan İçi

1

-

Alan İçi

-

1

2

Alan İçi

-

-

1

Alan İçi

Tarla Bitkileri Anabilim dalında Tezli
Yüksek lisans yapmış olmak.
Kimya Mühendisliği Bölümü lisans
mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği
Bölümünden Yüksek Lisans mezunu
olmak.
Yatay geçiş ile alınacak öğrencilerin ise
Kimya
Mühendisliği
Bölümünde
Doktora yapıyor olmak.
Yüksek Lisansını Kimya Alanında
yapmış olmak
Uygulamalı Matematik Anabilim
Dalında Yüksek Lisans mezunu olmak
(3) kişi,
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Anabilim Dalında Yüksek Lisans
mezunu olmak (1) kişi,
Yabancı uyruklu Uygulamalı Matematik
Anabilim Dalında Yüksek Lisans
mezunu olmak (1) kişi,

A-BAŞVURU ŞARTLARI
1-Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrenci Alım Başvuru Şartları
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünde en az 55
standart puana sahip olmaları gerekir. (ALES geçerlilik süresi 5 yıldır)
c) Başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programına kayıtlı olmaması gerekir.
d) II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kaydını sildirmek
isteyen öğrencilere, yatırdıkları ücret iade edilmez.
2-Doktora Programı Öğrenci Alım Başvuru Şartları
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları
gerekir.
b) Lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvuranların YÖKDİL veya YDS'den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul
tarafından belirlenen yabancı dil sınavından (ÜDS, TOEFL) bu puanlara eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
c) Yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 75/100, lisans derecesi ile
başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının ise en az 80/100 olması gerekir.
d) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünde yüksek lisans
derecesi ile başvuranların en az 55, lisans derecesi ile başvuranların ise en az 80 puan almış olmaları gerekir.
e) Başka bir yükseköğretim kurumunun doktora programına kayıtlı olmaması gerekir.
Not: Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların transkriptinde 4’lük sistemin 100’lük sistemdeki
karşılığı yazılı değilse Yükseköğretim Kurulu’nun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu
kullanılır.
3-Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Alım Başvuru Şartları

a) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş,
başarılı olmuş ve 12 kredilik ders almış olan öğrenciler, geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul
koşullarını sağlamış olanlar, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için
başvurabilirler
b) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, kayıtlı bulundukları programda almış oldukları
dersleri, ders içeriklerini, başarı ve disiplin durumlarını gösteren belgelerle birlikte yatay geçiş kontenjanlarının
ilanında belirlenen süreler içerisinde, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Yatay geçişe hak kazanan
öğrenciler
ilgili
enstitü
yönetim
kurulunun
onayı
ile
belirlenir.
c) Yatay geçiş kontenjanına başvuran adayların ilgili evraklarını başvuru süresi sona ermeden önce Enstitüye teslim
etmeleri gerekmektedir. Evraklarını teslim etmeyenlerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.
d) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin azami süresi hesaplanırken, daha önce kayıtlı olduğu programda
geçirdiği süre de dikkate alınır.
4-Yabancı Uyruklu Öğrenci Alım Başvuru Şartları
a) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun olan ve lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı
uyruklu adaylar aşağıda belirtilen belgeleri ve başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını online olarak
yapabilirler. Online başvuruda bilgilerini yanlış ya da hatalı girmiş adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yedek
aday değerlendirmeye alınacaktır.
1) Başvuru Formu,
2) Lisans ve/veya Yüksek Lisans diplomasının dış temsilciliklerden onaylı örneği (Yeminli Tercüman Onaylı),
3) Transkriptin onaylı örneği ve ders içeriklerini gösteren belge (Yeminli Tercüman Onaylı)
4) Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi)
5) ALES, GMAT veya GRE sınavlarından birinin sonuç belgesi, (varsa)
6) TÖMER’den Türkçe yeterlilik düzeyini (A veya B) gösterir belge,
7) Doktora Programı adayları için, Yabancı Dil yeterliliğini gösteren belge,
8) Referans mektubu (İki adet kayıtta teslim edilecektir.)
9) Niyet mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup)
10) Özgeçmiş
b) ALES ya da eşdeğerliği kabul edilen GRE (Graduate Record Examination) veya GMAT (Graduate Management
Admission Test) sonuç belgelerinden herhangi birine sahip olmayan adayın, öğrenciliğe kabul edildiği durumda
lisansüstü eğitimini tamamlayana kadar ALES sınavına girmesi zorunludur.
c) Eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü öğretimlerine başlayabilmeleri için TÖMER
tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Bu sınavda
başarısız olan adaylar TÖMER tarafından en az 1 yıl (iki yarıyıl) ve en fazla iki yıl (dört yarıyıl) Türkçe eğitimine tabi
tutulurlar. Bu süre içerisinde TÖMER tarafından yapılan sınavlarda A, B veya C düzeyinde belge alanlar, Lisansüstü
öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar.
d) Türkiye’de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil şartı aranmaz.
e) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları mensup öğrencilerden “Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Verilen
Yükseköğretim Bursları” alan ve Üniversitemiz lisansüstü programlarında öğrenim görmek isteyenlerden Türkçe
bilenler doğrudan, Türkçe bilmeyenler ise TÖMER tarafından yapılan sınavlarda A veya B düzeyinde belge alanlar,
Lisansüstü öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar.
f) Doktora Programlarına başvuru yapacak Yabancı Uyruklu adaylardan, İngilizce, Almanca veya Fransızca
Dillerinden herhangi birine ait YDS’den en az 55/100 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan (KPDS, ÜDS, TOEFL, CEFLE, ZDF) eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır. Bu belgelerden herhangi
birine sahip olmayan adaylar, ders aşaması bitinceye kadar aranılan dil şartını sağlamak zorundadır.
g) Yabancı Dil programlarında öğrenime başlanabilmesi için ilgili dil puanı olarak 70/100 istenir. Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir sınavdan (KPDS, YÖKDİL, YDS, TOEFL, CEFLE, ZDF) eşdeğer bir puan almış olmak şartı
aranır. Türkçe Yeterlik şartı aranmaz.

B-DEĞERLENDİRME
1-Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrenci Alım Başvurularının Değerlendirilmesi
ALES puanının %60'ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %40'ı alınarak başarı puanı hesaplanır. Başarı puanı 55
ve üzerinde olan adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asil ve asil sayısı kadar yedek adaylar
belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.
2-Doktora Programı Öğrenci Alım Başvurularının Değerlendirilmesi
a) Yüksek lisans derecesi ile başvuranların ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %10'u, Yüksek
lisans mezuniyet not ortalamasının %15'i ve YÖKDİL, YDS veya eşdeğer yabancı dil notunun (ÜDS, TOEFL) %25’i
toplanarak başarı puanı hesaplanır. Başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen
kontenjan kadar asil ve yedek adaylar belirlenir. Eşitlik halinde yüksek lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik
verilir.
b) Lisans derecesi ile başvuranların; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25'i ve YÖKDİL,
YDS veya eşdeğer yabancı dil puanının (ÜDS, TOEFL) %25'i alınarak başarı puanı hesaplanır. Başarı puanı 75 ve
üzerinde olan adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asil ve asil sayısı kadar yedek adaylar
belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.
3- Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Alım Başvurularının Değerlendirilmesi
a) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş,
başarılı olmuş ve 12 kredilik ders almış olan öğrenciler, geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul
koşullarını sağlamış olanlar, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için
başvurabilirler
b) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, kayıtlı bulundukları programda almış oldukları dersleri, ders içeriklerini,
başarı ve disiplin durumlarını gösteren belgelerle birlikte yatay geçiş kontenjanlarının ilanında belirlenen süreler
içerisinde, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar.
c) Yatay geçiş kontenjanına başvuran adayların ilgili evraklarını başvuru süresi sona ermeden önce Enstitüye teslim
etmeleri gerekmektedir. Evraklarını teslim etmeyenlerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.
4-Yabancı Uyruklu Öğrenci Alım Başvurularının Değerlendirilmesi
a) Enstitümüz lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili Anabilim Dalı Kurulu tarafından
değerlendirilerek sonuçlar üç gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne bildirilir ve yeterli görülen adayların öğrenciliğe
kabulleri ilgili Enstitü Yönetim Kurlu Kararı ile kesinleşir.
b) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek lisansüstü öğrenci olmak
için başvuran adaylar, kontenjan dışından Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak
kabul edilirler.
c) Siirt Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar,
kontenjan dışından ilgili programın Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenci olarak
kabul edilirler.
d) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen harç
ödemelerini yapmakla yükümlüdür.
C-BAŞVURU SÜRECİ
a) Adaylar yüksek lisans programlarından sadece birine başvurabilecektir. Aynı anda iki programa başvuranların
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) Başvurular Siirt Üniversitesi web sayfasından basvuru.siirt.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Kesin ve
yedek kayıtlar şahsen veya noter vekâletiyle yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

ONLİNE BAŞVURU TARİHLERİ

23-27 ARALIK 2019

ONLİNE BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI

31 ARALIK 2019

KESİN KAYIT TARİHLERİ

02-08 OCAK 2020

YEDEK KAYIT DUYURU

10 OCAK 2020

YEDEK KAYIT TARİHLERİ

13-15 OCAK 2020

DANIŞMAN BELİRLEME TARİHLERİ

22-24 OCAK 2020

DERS KAYIT TARİHLERİ

03-07 ŞUBAT 2020

DERS BAŞLAMA TARİHİ

10 ŞUBAT 2020

D-KESİN KAYIT
1) İstenecek belgeler
a) Başvuru formu çıktısı.
b) Lisans diploması (aslı veya onaylı sureti), Doktora programına başvuru yapacaklar için lisans ve yüksek lisans
diploması (aslı veya onaylı sureti)
c) Lisans transkripti (aslı veya onaylı sureti), Doktora programına başvuru yapacaklar için lisans ve yüksek lisans
transkripti (aslı veya onaylı sureti)
d) ALES sonuç belgesi
e) Doktora programına başvuru yapacaklar için Yabancı dil sınavı (YÖKDİL, YDS) veya eşdeğer yabancı dil notu
(ÜDS, TOEFL) sonuç belgesi
f) Nüfus cüzdan fotokopisi
g) Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi
h) 2 adet fotoğraf
ı) II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Öğrenim ücreti 6.950 TL olup iki taksit halinde (Birinci taksit ücreti 3.475 TL,
ikinci taksit 3.475 TL) şeklinde tahsil edilecektir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti 3.475 TL olup, Enstitümüze kaydını
yaptırırken Türkiye Ziraat Bankası (TR25 0001 0000 9456 2491 595003) hesabına yatırılması ve dekontun aslının kesin
kayıt belgeleri ile birlikte ibraz edilmesi gerekir.
2-Yabancı uyruklu öğrencilerden istenecek belgeler
a) YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş diploma ya da mezuniyet belgesi (aslı ve onaylı Türkçe çevirisi),
b) Not Durum Belgesi (Transkript) (aslı ve onaylı Türkçe çevirisi),
c) Süresi dolmamış pasaportun onaylı sureti,
d) Öğrenim amaçlı ikamet belgesi,
e) Altı adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
f) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,
g) Burs alan öğrenciler için burs aldığını gösterir belge
h) Genel sağlık sigortasını gösterir belge.
E-AÇIKLAMA

Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile Üniversitemiz
akademik takviminde belirtilen ders kayıt tarihlerinde http://obs.siirt.edu.tr adresinden giriş yaparak ders kayıt
işlemlerini yapacaklardır.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN
Adres :
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi
Rektörlük Binası B Blok Kat:2
Telefon : +90 (484) 212 11 11 Dahili:3454
E-posta : fbe@siirt.edu.tr
Web
: http://www.siirt.edu.tr56100 MERKEZ/SİİRT

