BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü II. Öğretim Tezsiz Yüksek lisans
programlarından Tezli Yüksek Programlarına 2017–2018 eğitim öğretim yılı Güz Yarıyılı’nda tezli
yüksek lisans öğrencisi alınacaktır. DUYURULUR.
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KoĢullar

Geçiş koşullarını sağlamak.

GeçiĢ koĢulları
(1) Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin, kayıtlı
olduğu tezsiz yüksek lisans programı müfredatında yer alan 10 dersi almış ve başarmış olması
zorunludur. Ancak, dönem projesi dersini alma ve/veya başarma şartı aranmaz.
(2) Öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz programda GANO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,00 olması
gerekir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçişlerde başarı
değerlendirme notunun hesaplanmasında ALES’in % 40’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 15’i,
tezsiz yüksek lisans not ortalamasının % 30’u, yabancı dil notunun % 15’i esas alınarak genel başarı
notu 70 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel başarı
notuna göre yapılır ve kontenjana göre öğrenci kabul edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde
ALES ve Tezsiz yüksek lisans not toplamı yüksek olanlara öncelik verilerek tezsiz yüksek lisans
programından tezli yüksek lisans programına geçiş sağlanır.
(4) Yabancı dil ile eğitim yapan tezli yüksek lisans programlarına geçiş için Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası
geçerliliği olan sınavlardan Senato tarafından belirlenen asgari yeterlik puanını belgelemek şarttır.
BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN ESASLAR
BaĢvuru KoĢulları
 Fotoğraflı Başvuru Formu (Enstitüden veya Enstitü web sitesinden temin edilecektir).
 Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Lisans öğrenimini Yurtdışında yapmış adayların
Yükseköğretim Kurulu’nca verilen denklik belgesini de eklemeleri gerekir).
 Lisans öğrenimi süresi içerisinde almış olduğu derslerde başarı durumunu gösteren transkriptinin
fotokopisi (Notları 100’lük sistem dışında olan adayların notları YÖK dönüştürme tablosu esas
alınarak dönüştürülecektir).

 Yüksek Lisans öğrenimi süresi içerisinde almış olduğu derslerde başarı durumunu gösteren
transkriptinin fotokopisi (Notları 100’lük sistem dışında olan adayların notları YÖK dönüştürme
tablosu esas alınarak dönüştürülecektir).
 ALES Sayısal türden en az 55 puanı gösteren belge (ALES belgelerinin geçerlilik süresi 3
yıldır.)
 Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ve YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavına
girmiş olması durumunda, yabancı dil belgesini ibraz edenlerin yabancı dil puanının ağırlığı %15
olarak hesaplanır. Ancak yabancı dil sınavına katılmamış olanların yabancı dil puanı sıfır (0)
olarak hesaplanır. (Yabancı Dil belgesinin geçerlik süresi 5 yıldır.)
 Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı olmalıdır).
BaĢvuru KoĢulu ve Değerlendirme
Başvuru Koşulu
(1) Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci
maddesinde düzenlenen tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını yerine getirmek
şartıyla, enstitü Ana Bilim Dalı Başkanının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilirler.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş başvuruları
yılda iki defa akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(3) Bu programa Enstitümüz II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans porgramında okuyan öğrenciler
başvurabilir, dışardan öğrenci başvuru yapamaz.
Değerlendirme
Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçişlerde başarı değerlendirme
notunun hesaplanmasında ALES’in % 40’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 15’i, tezsiz yüksek
lisans not ortalamasının % 30’u, yabancı dil notunun % 15’i esas alınarak genel başarı notu 70 olan
adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel başarı notuna göre
yapılır ve kontenjana göre öğrenci kabul edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde ALES ve
Tezsiz yüksek lisans not toplamı yüksek olanlara öncelik verilerek tezsiz yüksek lisans
programından tezli yüksek lisans programına geçiş sağlanır.
BaĢarı Puanının Hesaplanması
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Belgeler
ALES (Sayısal)
Lisans Not Ortalaması
Tezsiz Yüksek Lisans Ortalaması
Yabancı Dil
Önemli Tarihler
BaĢvurusu Kabul
Edilenlerin Ġlanı

BaĢvuru
BaĢlama
14.08.2017

BitiĢ
18.08.2017

21.08.2017

Asil Liste Kayıtları
BaĢlama

BitiĢ

22.08.2017

24.08.2017

Yedek Liste
Kayıtları
25.08.2017

BaĢvuru Adresi:
Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Batı Raman Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Binası
Zemin Kat Öğrenci İşleri /BATMAN
Tel/Faks: (0488) 217 38 73 - 217 38 70 / (0488) 217 36 01
E-Posta : fen.bilimleri@batman.edu.tr

