Lisansüstü programların kontenjanları ne zaman belli oluyor?
Kontenjanlar genellikle Aralık-Ocak ve Temmuz-Ağustos aylarında
belli olmaktadır. Kontenjanlar belirlendiğinde Üniversitemiz ve Enstitü
web sayfasından duyurulmaktadır.
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Lisansüstü programlara başvurular genellikle
Temmuz-Ağustos aylarında on-line yapılmaktadır.
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Yüksek Lisans programlarına girmek için aynı bölümden mi mezun
olmalıyım?
Programlara alınacak öğrencilere ilişkin kontenjan teklifleri ilgili
Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenmektedir. Bazı Anabilim
Dalları başka alanlardan mezunları da kabul etmektedirler. Bu durum,
kontenjanların ilanı esnasında belirtilmektedir.
Aynı anda iki yüksek lisans programına kayıt yaptırarak devam
edebilir
miyim?
Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla
lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Mülakat/Yazılı sınavları yapılıyor mu?
Mülakat/Yazılı sınavlar yapılmamaktadır. Ales puanı ve Diploma mezun
notu ile öğrenci alınmaktadır.
Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına Başvuracak
adaylarda aranacak koşullar
A) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS:
Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların
eğitim dalı yönünden, ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek
bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
B)TEZLİ YÜKSEK LİSANS:
Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim

dalı yönünden, ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans
diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden en
az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen
ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip
olmaları
gerekir.
Ancak,
güzel sanatlar fakültelerinin
ve
konservatuarların enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz.
C) DOKTORA:
1-Doktora: Doktora programına başvurabilmek için adayların, eğitim
dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek yüksek
lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan
türünden en az 55 ALES puanı veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği
kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart
puana sahip olmaları, ayrıca YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği
kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip
olmaları gerekir.
2-Doğrudan Doktora: Eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat
dalınca uygun görülecek lisans diplomasına sahip adayların doktora
programına doğrudan başvurabilmeleri için en az 80 ALES puanına veya
YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için
belirlenen standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 55 puan veya eş
değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana
sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamalarının 75/100 puan olması
gerekir.
3-Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi Ve Konservatuvar Bünyesinde
Doktora Programları: Bu programlara başvurabilmek için adayların,
eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek
bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, YDS’den en az 55
puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen
standart puana sahip olmaları gerekir. ALES puanı aranmaz.
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuru yapan
öğrencilerin değerlendirilmesinde hangi hususlar yer almaktadır?
a)Tezsiz Yüksek Lisans: Lisans not ortalamasına göre adayların
sıralaması yapılır. Dörtlü sisteme göre elde edilen başarı notunun yüzlük
sisteme dönüştürülmesinde (Mezun olan üniversitede yok ise) YÖK
tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.

b)Tezli Yüksek Lisans:
1-Yüksek Lisans Başvurusu Kabul Edilen Adayların Sıralaması: 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.
c)Doktora:
1-Doktora Programına Başvurusu Kabul Edilen Yüksek Lisans
Derecesine Sahip Adayların Sıralaması: 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.
2- Doğrudan Doktora: 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.
Sonuçlar nerede duyuruluyor?
Sonuçlar Üniversitemiz ve Enstitümüzün
yayınlanmaktadır.

web

sayfalarında

Kesin kayıtta istenen belgeler nelerdir?
Gerekli belgeler Üniversitemizin ve Enstitümüzün web sayfalarında,
ayrıca ilgili dönemin başvuru kabul ve koşullarında yayınlanmaktadır.
Belgelerin asıllarını getirmemiz gerekiyor mu?
Enstitümüze sunulacak belgelerin asılları veya belgelerin
düzenlendiği kuruluşlardan onaylı olan fotokopileri getirilmelidir.

Benim yerime başkası kayıt yaptırabilir mi?
Kayıt için öğrencilerin bizzat kendileri başvurmak zorundadır. Ancak
öğrencilerin mazeretleri nedeniyle böyle bir imkân söz konusu değil ise
öğrencilerin sadece noter vekâleti verecekleri şahsılar tarafından
öğrencilik kayıtları yapılabilmektedir.
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Harç Ücretleri Ne Kadar?
-Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim Harç Ücretleri Toplam 6.950,00
TL olup öğrenim süresi dört yarıyıldır.
-Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Harç Ücretleri Toplam 4.000,00
TL olup öğrenim süresi iki yarıyıldır.
YABANCI UYRUKLULAR
YABANCI UYRUKLU (YÜKSEK LİSANS VE DOKTORADA İSTENEN
BELGELER) :
- Lisans veya yüksek lisans diplomasının dış temsilcilikten onaylı
örneği, (Yurtdışı Üniversitelerinden mezun adayların diplomalarının hem
orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler-veya noter
onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği)
- Transkriptin onaylı örneği ve ders içeriklerini gösteren belge
(Yeminli Tercüman Onaylı)
- Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında Almanca,
Fransızca veya İngilizce olarak yapılan YÖKDİL/YDS’den en az 55 puan
veya YÖK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir
puan almaları, sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış olması
gerekmektedir.
- 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
- Eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü
öğretimlerine başlayabilmeleri için Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından yapılacak Türkçe
yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Bu
sınavda başarısız olan adaylar TÖMER tarafından en az bir yıl (iki yarıyıl)
ve en fazla iki yıl (dört yarıyıl) Türkçe eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre
içerisinde TÖMER tarafından yapılan sınavlarda B2, C1 veya C2 düzeyinde

belge alanlar, Lisansüstü öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren
başlarlar
- Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir
üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından
muaf tutulurlar.
- Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlikle ilgili kısımlarının
fotokopisi)
- 2 adet vesikalık fotoğraf.
- Başvuru Formu (Web Sitesinde bulunmaktadır)
- Özgeçmiş
- Geçerli bir pasaport ve öğrenci vizesi.
- Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları mensubu öğrencilerden
Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Verilen Yükseköğretim Bursları alan ve
Üniversitenin lisansüstü programlarında öğrenim görmek isteyenlerden
Türkçe bilenler doğrudan, Türkçe bilmeyenler ise TÖMER tarafından
yapılan sınavlarda B2, C1 veya C2 düzeyinde belge alanlar, Lisansüstü
öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar.
- Yabancı uyruklu adayların yukarıda istenilen belgelerin yeminli
tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı suretlerini teslim
etmeleri gerekmektedir.

