
 

 

 
 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLANI 
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Eğitim 

Bilimleri  

 

 

Eğitim Yönetimi   

Tezsiz II. 

Öğretim 

(II. ÖĞRETİM 

TEZSİZ  

TOPLAM ÜCRET 

4.000 TL) 

Ales Şartı 

Aranmamaktadır. 

 

30 

 

 

 

- 

 

 

 

1-Lisans mezunu olan öğrenciler başvuru yapabilir.  

2-Lisans notunun % 70'i ve varsa ALES notunun % 30'u alınarak puanlar 
sıralanacak ve değerlendirmeye alınacaktır.  

3-ALES zorunluluğu aranmamaktadır. Ancak ALES puanı olan adayların 

değerlendirme puanları eklenecektir.  
 

Not: Değerlendirme, öğrencilerin kendi içinde en yüksek puandan en aşağıya 

doğru sıralamasıyla gerçekleştirilecektir. 
 

 

İktisat  

Bölgesel 

Kalkınma 

İktisadı Tezsiz II. 

Öğretim  

(II. ÖĞRETİM 

TEZSİZ  

TOPLAM ÜCRET 

4.000 TL) 

Ales Şartı 

Aranmamaktadır. 
 

30 

 

 

 

 

- 

 

 

1- İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları; 
2- İktisat Fakülteleri mezunları; 

3- İşletme Fakülteleri mezunları; 

4- Siyasal Bilgiler Fakülteleri mezunları; 
5- Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi mezunları; 

6- İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi mezunları; 

7- İşletme ve Ekonomi Fakültesi mezunları; 
8- Harp Okullarının İktisat, İşletme, Maliye bölümü mezunları. 

İktisat ve Ekonomi bölümleri eşdeğerdir. 

 

Not 1: 

1-Lisans notunun % 70'i ve varsa ALES notunun % 30'u alınarak puanlar 

sıralanacak ve değerlendirmeye alınacaktır.  
2-ALES zorunluluğu aranmamaktadır. Ancak ALES puanı olan adayların 

değerlendirme puanları eklenecektir. 

 

Not 2: 

1-  Değerlendirme, öğrencilerin kendi içinde en yüksek puandan en aşağıya 

doğru sıralamasıyla gerçekleştirilecektir. 
 

 

İktisat  

Bölgesel 

Kalkınma 

İktisadı Tezli II. 

Öğretim 

(II. ÖĞRETİM 

TEZLi  

TOPLAM ÜCRET 

6.950 TL) 

Eşit Ağırlık  

 

Ales Puanı 

55 
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1- İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları; 

2- İktisat Fakülteleri mezunları; 

3- İşletme Fakülteleri mezunları; 

4- Siyasal Bilgiler Fakülteleri mezunları; 
5- Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi mezunları; 

6- İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi mezunları; 
7- İşletme ve Ekonomi Fakültesi mezunları; 

8- Harp Okullarının İktisat, İşletme, Maliye bölümü mezunları. 

İktisat ve Ekonomi bölümleri eşdeğerdir. 
 

Not: Değerlendirme, öğrencilerin kendi içinde en yüksek puandan en aşağıya 

doğru sıralamasıyla gerçekleştirilecektir. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
A) BAŞVURU ŞARTLARI 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI            

                    

 1) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) tabloda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 55 puana sahip olmaları 
gerekir. 

2) Belirtilen lisans programlarından mezun olmak. 

3)  Başvurular online olarak alınacaktır. Kayıt için http://basvuru.siirt.edu.tr adresine girerek online başvuruların yapılması gerekmektedir. Adayların 
başvurularını yapabilmeleri için öncelikle ilgili sayfaya girildikten sonra kayıt yaparak kullanıcı adı ve şifre oluşturmaları gerekmektedir.  

4) Adayların kayıt sistemindeki formu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Eksik doldurulan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

5) Mezun olduğu bölüme ait notlar 100'lük sistem dışında olanların, 4'lük, 3'lük, harfli sistem v.b. gibi bir sisteme göre notların hesaplandığı 
programlardan mezun olanlar, otomasyon sistemine üniversitelerinin belirlediği dönüşüm tablolarına göre 100’lük olarak gireceklerdir (kesin kayıt 

kazananlar sisteme girdikleri notların dönüşüm oranlarını gösteren belgeleri kayıt zamanında ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde başvuruları 

değerlendirme dışı tutulacaktır), notların 4'lük, 3'lük, harfli sistem olarak otomasyon sistemine girilmesi halinde sistem otomatik olarak YÖK dönüşüm 
tablosuna göre çevrilecektir.  

6) II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programına Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kaydını sildirmek isteyen öğrencilere, yatırdıkları 

ücretler iade edilmez. 

7) Başvurular sadece Online olarak kabul edilmektedir. Posta ve diğer yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

 

 

 II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI                  

1) Tezsiz yüksek lisans programına başvurulabilmesi için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 
2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.  

3) Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kaydını sildirmek isteyen öğrencilere, yatırdıkları ücretler iade edilmez. 
4) Başvurular online olarak alınacaktır. Kayıt için http://basvuru.siirt.edu.tr adresine girerek online başvuruların yapılması gerekmektedir. Adayların 

başvurularını yapabilmeleri için öncelikle ilgili sayfaya girildikten sonra kayıt yaparak kullanıcı adı ve şifre oluşturmaları gerekmektedir.  

5) Adayların kayıt sistemindeki formu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Eksik doldurulan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  
6) Mezun olduğu bölüme ait notlar 100'lük sistem dışında olanların, 4'lük, 3'lük, harfli sistem v.b. gibi bir sisteme göre notların hesaplandığı 

programlardan mezun olanlar, otomasyon sistemine üniversitelerinin belirlediği dönüşüm tablolarına göre 100’lük olarak gireceklerdir (kesin kayıt 

kazananlar sisteme girdikleri notların dönüşüm oranlarını gösteren belgeleri kayıt zamanında ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları 
değerlendirme dışı tutulacaktır), notların 4'lük, 3'lük, harfli sistem olarak otomasyon sistemine girilmesi halinde sistem otomatik olarak YÖK dönüşüm 

tablosuna göre çevrilecektir.  

7) Başvurular sadece Online olarak kabul edilmektedir. Posta ve diğer yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

 

 

A)  DEĞERLENDİRME 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS İÇİN DEĞERLENDİRME ŞARTLARI 
İlgili ALES puanının % 60'ı, Lisans mezuniyet not ortalamasının % 40'ı alınarak başarı puanı hesaplanır. Başarı puanı 60 ve üzerinde olan adaylar 

sıralamaya tabi tutulur. Yüksek puandan başlanarak kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan 
sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda ilgili Lisans mezuniyet ortalaması yüksek 

olan adaya öncelik tanınır. 

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İÇİN DEĞERLENDİRME ŞARTLARI 
Değerlendirmede; lisans mezuniyet not ortalamasının %70'i, varsa ALES puanının % 30'u alınarak başarı puanı hesaplanır. Başarı puanının 
hesaplanmasında asgari puan aranmaksızın adaylar sıralamaya tabi tutulurlar. İlan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde 

lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. 

  
NOT: Enstitümüz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran şehitlerin eş ve çocuklarından, malul ve muharip gazilerin kendileri ile eş ve çocukları 

öğrenim ücretinden muaf tutulmuşlardır. Engelli öğrencilere ise öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden engellik oranı kadar indirim yapılmaktadır.  

 
 

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi                               

2) Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi 

3) 2 adet fotoğraf 
4) Lisans diploması aslı veya onaylı sureti  

5) Lisans transkripti aslı veya onaylı sureti 

6) ALES sonuç belgesi (geçerliliği 5 yıldır.) 
7) Yabancı Dil Belgesi (varsa)  

8) Özgeçmiş   

9) 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 (TR88 0001 0000 9456 2491 5950 33) 

hesabına yatırılması ve dekontun aslının kesin kayıt belgeleri ile birlikte ibraz edilmesi gerekir.  



 

 

 
10) II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim ücreti 4000 TL olup iki taksit halinde (Birinci taksit ücreti 2000 TL, ikinci taksit 2000 TL) şeklinde 

tahsil edilecektir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti 2000 TL olup, Enstitümüze kaydını yaptırırken Türkiye Ziraat Bankası (TR61 0001 0000 9456 2491 

5950 34) hesabına yatırılması ve dekontun aslının kesin kayıt belgeleri ile birlikte ibraz edilmesi gerekir.  
 

 

 

 

NOT: Mevzuat hükümleri gereğince "Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt 

yaptırılamaz ve devam edilemez." bu şekilde kesin kayıt sırasında tezli yüksek lisans kaydı bulunan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.  

NOT: Kesin kayıt için adayların şahsen veya noter vekâletiyle başvurmaları gerekmektedir.   

NOT: Kesin kayıt için gelen adayların belge asıllarını veya noter onaylı örneklerini getirmeleri gerekmektedir. Aslı gibidir şeklinde 

getirilen belgeler işleme alınmayacaktır. Belge asılları Enstitümüzce görüldükten sonra fotokopilerini ibraz edenlerin belgeleri aslı 

gibidir şeklinde tarafımızca onaylanacaktır.  

 

BAŞVURULAR 

ONLİNE BAŞVURU TARİHLERİ 31 Aralık 2018 – 06 Ocak 2019 Saat: 17:00 

ONLİNE SONUÇLARIN İLANI 10 Ocak 2019 Saat: 15:00 

KESİN KAYIT TARİHLERİ 14 Ocak 2019 - 18 Ocak 2019 

YEDEK SONUÇLARIN İLANI  21 Ocak 2019 Saat: 15:00 

YEDEK KAYIT TARİHLERİ 22 Ocak 2019 – 25 Ocak 2019 

DERS KAYITLARI 04 Şubat 2019 - 08 Şubat 2019 

DERS BAŞLAMA TARİHİ 11 Şubat 2019 

 

 

ALES GEÇERLİLİK SÜRESİ: 27.09.2017 tarihinden önce ALES sınavına giren öğrencilerin ALES sınavı geçerlilik 5 (beş) yıldır. 
 

ALES GEÇERİLİLİK TABLOSU:  

 
2018 Güz 

2018 Bahar 

2017 Güz 
2017 Bahar 

2016 Güz 

2016 Bahar 

2015 Güz 

2015 Bahar 

2014 Güz 
2014 Bahar 

 

 

AÇIKLAMA: Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile Üniversitemiz Akademik Takviminde 

belirtilen “Yeni Kayıt” tarihlerinde http://obs.siirt.edu.tr/ adresinden giriş yaparak ders kayıt işlemlerini yapacaklardır.  


