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Önkayıt Esnasında PDF Formatında Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler;

 

1) Başvuru  sırasında  sisteme  yüklenecek  fotoğraf  vesikalık  formatta  olmalıdır.  Hiç  fotoğraf

yüklemeyen  veya  istenilen  formatta  fotoğraf  yüklemeyen  başvurular  kesinlikle  değerlendirmeye

alınmayacaktır. (Kesin kayıtta 5 adet vesikalık fotoğraf getirilecektir)

2) Nüfus cüzdanı (TC kimlik no yazılı olmalı, Geçerli Pasaport ‘’Yabancı Uyruklular İçin’’ )

3) İnşaat  Mühendisliği  Lisans  Diploması  (Yabancı  ülkelerden  alınanların  noterden  onaylı

tercüme edilmiş örneği)

 

4)     Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans

derslerini ve notlarını gösterir belgeler (transkript) (lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin imzalı ve

mühürlü olması gerekmektedir) (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş

2 adet örneği)

 

5)     Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GRE veya GMAT sınav sonuç

belgelerinden biri.

 ALES ve GRE Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
Yüksek  Lisans  programlarına  başvuran  adayların ALES  Sayısal puanının 55 taban puanından  az

olmaması gerekmektedir.  

 GRE sınavının quantitative  bölümünden en  az  610  (yeni  sistemde  en  az  149) puan  olması

gerekmektedir.

GMAT Belgesi ile başvuru Lisansüstü Eğitim Enstitüsü programlarında isteyen programlar için kabul

edilebilecektir. GMAT sınavından en az 450 puan ile başvuru kabul edilecektir.

 



 NOT: YÖK  Lisansüstü  Eğitim  ve  Öğretim  Yönetmeliğinin  16ıncı  maddesinde  yapılan  bazı  değişiklikler

doğrultusunda;  "Doktora/sanatta  yeterlik/tıpta  uzmanlık/diş  hekimliğinde  uzmanlık/veteriner  hekimliğinde

uzmanlık/eczacılıkta  uzmanlık  mezunlarının"  lisansüstü  programlara  başvurularında  "ALES  koşulu

aranmayacağı" ancak adayların değerlendirmeye alınabilmesi için Üniversite Senatoları tarafından bir puan

belirlenmesi ve söz konusu puanın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği Üniversitemiz tarafından değerlendirilmiş olup; doktora/sanatta yeterlik/tıpta

uzmanlık/diş  hekimliğinde  uzmanlık/veteriner  hekimliğinde  uzmanlık/eczacılıkta  uzmanlık  mezunlarının

lisansüstü  programlarımıza  yapacakları  başvurularda,  daha  önce  mezun  oldukları  doktora/sanatta

yeterlik/uzmanlık programlarına kayıt olurken kullandıkları ALES belgelerinin, alanına bakılmaksızın, puanları

en  az  55  olmak  koşuluyla  başvurular  sırasında  kabul  edilmesi  ve  söz  konusu  belgelerdeki  puanların

değerlendirmeler  sırasında ALES puanı  olarak  değerlendirmeye  dahil  edilmesinin  uygun olacağı  kanaatine

varılmıştır.  Söz  konusu  koşul,  Üniversitemiz  bünyesinde  faaliyet  gösteren  tüm  lisansüstü  programlar  için

belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

 ALES Değeri  yazılırken virgülden sonraki  tüm haneler  ve sınava giriş tarihi

doğru olarak yazılmalıdır. Yuvarlama yapılmamalıdır.

 

6)     İngilizce  yeterliliğini  gösterir  ve  Üniversite  Senatosu  tarafından  kabul  edileceği  belirtilmiş

belgelerden biri Yüksek Lisans başvurularında dil belgesi zorunlu belge değildir.

Geçerli olmayan bir dil belgesi başvuru sırasında yüklenirse belge ve girilen

yabancı dil değeri sistemden çıkarılacaktır.

 

İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları:

YÜKSEK LİSANS İÇİN
Sınav Türü Not
YÖK Dil Sınavı -
TOEFL (Paper Based) -
TOEFL (Computer Based) -
TOEFL (Internet Based) -
YDS -
e-YDS -
ÜDS -
KPDS -
PTE (Akademik) -

 

Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914

sayılı  toplantısında alınan karar  gereğince,  2012-2013



eğitim-öğretim  yılı  güz  yarıyılından  itibaren

Üniversitemiz  lisans  ve  lisansüstü  programlarına

öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının

yurtiçindeki  sınav  merkezlerinden  getirilmesi

durumunda;  sadece  devlet  ve  vakıf  Üniversitelerinin

sınav  merkezlerinden  getirilecek  olan  sınav  sonuçları

kabul edilecektir.

 

08.08.2017 günlü  ve  657 sayılı  Üniversite  Senatosu

kararı  gereğince     2018-2019  eğitim-öğretim  yılından

itibaren,  Türkiye'de  yapılan  PTE  Akademik  Sınav

sonuçları  sadece  devlet  ve  vakıf  üniversitelerinin

sınav  merkezlerinden  alındığı  takdirde  geçerli

olacaktır.

 

* ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL  sınavlarının geçerlilik süresi 5

yıldır.

 

* TOEFL IBT/PBT, PTE sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır. TOEFL

ITP kabul edilmemektedir.

  

Sisteme  dil  belgesi  olarak  TOEFL  IBT  internet  çıktısı  yükleyen
öğrenciler,  internet  sayfasında  yer  alan  (view  order  menüsünde)
konfirmasyon  mailinin  görütüsünüde  sonuç  ile  beraber  sisteme
yüklemelidir.

 

7) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet çıktı kabul edilir.)

8)  Niyet  Mektubu (öğrencinin  lisansüstü  eğitimden  beklentileri  ve  çalışmak  istediği  alan

hakkında)



9)  Referans  Mektubu (Referans  mektupları,  referans  gösterilen  kişi  tarafından  sistemden

yüklenebilir  veya  isteyen öğrenciler  mülakata giderken referans  mektuplarını  elden teslim

edebilirler)

10)  CV (Özgeçmiş)

11)  Yabancı  uyruklu öğrenciler  için Türkçe yeterlilik  belgesi  •Türkçe Öğretim Merkezleri

(TÖMER) den en az “C1” (Türkçesi Yeterli)  düzeyde belge (TÖMER ADP C1 belgesi)  •

Lisans eğitimini Türkçe dilde yaptığını gösterir belge

Not  1:  Yukarıda  istenilen  belgeleri  sisteme  yüklemek
zorunludur.  Eksik  belge  olması  durumunda  başvuru  kabul
edilmeyecektir.

Not 2: Kesin kayıtta başvuru için istenilen belgelerin asılları
getirilecektir.

Ön Değerlendirme

Tezli  yüksek  lisans  programlarına  yapılan  başvurular  arasından  yazılı  sınava  katılacak

adayların belirlenmesinde ALES puanının %50’si,  lisans not ortalamasının %35’i ve varsa

yabancı  dil  puanının  %15’i  alınarak  bunların  toplanmasıyla  elde  edilen  puanlara  göre  en

yüksekten en düşük doğru sıralama yapılır. Yabancı dil puanı olmayan adayların dil puanı 0

olarak alınacaktır. Belirlenen kontenjanın üç katı aday yazılı sınava çağrılır.

Kesin Değerlendirme

Tezli  yüksek  lisans  programlarına  öğrenci  kabulünde  ALES  puanının  %50’si,  lisans  not

ortalamasının  %20’si  ve  yazılısı  sınav  sonucunun  %30’u  dikkate  alınarak  hesaplanacak

puanlar  en  yüksekten  en  düşe  doğru  sıralanır  ve  toplam en  az  60  puan  alanlar  arasında

sıralama yapılır. Asıl ve yedek aday listeleri ilan edilir. Yedek aday listesi en fazla asıl aday

sayısı kadar olabilir.



Sonuçların Açıklanması ve Kesin Kayıt Takvimi

Başvuru tarihi 07-20 Eylül 2020

Başvuru linki http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

Ön değerlendirme sonucu ilan tarihi  22 Eylül 2020                

Sınav tarihi  24 Eylül 2020

Sonuçların ilan tarihi  25 Eylül 2020     

Asıl adayların kesin kayıt tarihleri  28-30 Eylül 2020

Yedek  listeden  kayıt  yapmaya  hak

kazanan adayların kayıt tarihi

 01-02 Ekim 2020

http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

