TC
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Enstitümüz Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik ile Moleküler Biyoloji ve Genetik ana bilim
dalı yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alınacaktır.

TAKVİM
Başvuru Başlangıcı
Başvuru Sonu

25 Aralık 2017
05 Ocak 2018

Türkçe Dil Sınavı (Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)

08 Ocak 2018

Mülakat Sınavı
Sonuçların İlanı
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
Boş Kalan Kontenjanlar İçin Ek Yerleştirme Başvuru Tarihi
Boş Kalan Kontenjanlar İçin Ek Yerleştirme Kesin Kayıt İşlemleri
Ek Yerleştirme Yolu ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri
Ders Dönemi Başlangıcı

09 Ocak 2018
10 Ocak 2018
15-19 Ocak 2018
22 Ocak 2018
22-24 Ocak 2018
29 Ocak-2 Şubat 2018
29 Ocak 2018

LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖN ŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

ANA BİLİM DALI

Elektrik-Elektronik
Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

PROGRAM
SEVİYESİ
Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

T.C. UYRUKLU

PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN ÖN ŞARTLAR

6

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik, Elektrik, Elektronik, Elektronik
Haberleşme Mühendisliği mezunu olmak.

4

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak (Kazanan adaylar yüksek lisans eğitimini
Yapı alanında yapacaktır.)

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak (Kazanan aday yüksek lisans eğitimini
Mekanik alanında yapacaktır.)

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak (Kazanan aday yüksek lisans eğitimini
Ulaştırma alanında yapacaktır.)

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak (Kazanan aday yüksek lisans eğitimini Yapı
malzemesi alanında yapacaktır.)

1

Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmak. (Kazanan
aday yüksek lisans eğitimini Yapı alanında yapacaktır.)

3

İnşaat Mühendisliği ana bilim dalında yüksek lisans yapmış olmak (Kazanan adaylar
doktora eğitimini Ulaştırma alanında yapacaktır.)

Yüksek Lisans
Makine Mühendisliği

Yüksek Lisans

Doktora

Matematik

2

Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. (Kazanan adaylar yüksek lisans eğitimini
Konstrüksiyon ve İmalat alanında yapacaktır.)

2

Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. (Kazanan adaylar yüksek lisans eğitimini
Mekanik alanında yapacaktır.)

2

Makine Mühendisliği ana bilim dalı Enerji alanında yüksek lisans yapmış olmak.
(Kazanan adaylar doktora eğitimini Enerji alanında yapacaktır.)

1

Matematik ana bilim dalı Analiz alanında yüksek lisans yapmış olmak. (Kazanan aday
doktora eğitimini Analiz alanında yapacaktır.)

1

Matematik ana bilim dalı Topoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak. (Kazanan aday
doktora eğitimini Topoloji alanında yapacaktır.)

10

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik veya Biyomühendislik
Bölümleri mezunu olmak.

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik ana bilim dalı Bitki Biyoteknolojisi alanında yüksek lisans
yapmış olmak. (Kazanan aday doktora eğitimini Bitki Biyoteknolojisi alanında
yapacaktır.)

1

Biyokimya alanında yüksek lisans yapmış olmak. (Kazanan aday doktora eğitimini
Biyoteknoloji alanında yapacaktır.)

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik ana bilim dalı Genetik alanında yüksek lisans yapmış
olmak. (Kazanan aday doktora eğitimini Genetik alanında yapacaktır.)

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik ana bilim dalı Kanser Biyolojisi alanında yüksek lisans
yapmış olmak. (Kazanan aday doktora eğitimini Kanser Biyolojisi alanında yapacaktır.)

Doktora

Yüksek Lisans

Moleküler Biyoloji ve
Genetik

Yüksek
Lisans
Doktora

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Değerlendirme Tablosu
Başvuru Şartları

Değerlendirme

ALES

YDS

ALES%

AGNO %
(Lisans)

AGNO %
(YL)

YDS %

Mülakat %

TOPLAM
(En az)

Yüksek
Lisans

70

-

50

35

-

-

15

65

Doktora

70

55

50

10

10

15

15

70

* Lisansüstü başvurularda ALES puan türünden sayısal alandan alım yapılmaktadır.
*KAMU KURUM YÖNETİCİSİ (KKY) Kamu Kurum ve Kuruluşları Protokolü kapsamında yürütülen program.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI
1. Müracaat tarihleri içerisinde, http://obs.erzurum.edu.tr/ogrenci/ogr0207/default.aspx?lang=tr-TR adresinden ön başvuru yapıldıktan sonra gerekli
belgeler, şahsen veya posta yolu ile Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Belgeleri süresi içerisinde Enstitüye ulaşmayan, başvuru şartlarını
sağlamayan veya dosyasında evrak eksikliği bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılmaktadır (Sisteme ilk kez giriş yapacak öğrenciler “Aday
No” ve “Şifre” alanlarını boş bırakarak “İlk Giriş” düğmesine tıklamalıdır).
Evraklarını posta ile gönderecek öğrenciler için adres: Erzurum Teknik Üniversitesi Merkezi Derslikler Binası Havaalanı Yolu Üzeri Fen Bilimleri
Enstitüsü Müdürlüğü Yakutiye/Erzurum

2. Programlara başvuracak adaylar, üç adet alan tercihi yapabileceklerdir. Tercih işlemleri Enstitümüz web sayfasında yer alan tercih formu
doldurularak yapılacaktır. Tercih işlemini yapmayan/tamamlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.
3. Lisansüstü programlara başvururken not döküm belgeleri dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları,
"Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu” esas alınarak belirlenir.
4. Lisansüstü mülakat tarihleri ve kabul sonuçları ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından Enstitü internet sitesinde duyurulur.
5. Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek nottan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programa sırayla yerleştirilir.
6. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtlarını şahsen veya vekalet yoluyla yaptırabilirler.
7. Mülakat sınavına katılmayan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru linkinden üretilmiş başvuru form çıktısı.
2. Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopisi.
3. Yüksek Lisans için lisans, Doktora içinse Yüksek Lisansa ait almış olduğu bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren
not dökümü (Transkript) belgesi sureti.
4. Kimlik fotokopisi.
5. Niyet mektubu. (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup)
6. Öz geçmiş.
7. 1 Adet fotoğraf.
8. Tercih Formu
9. Geçerliliği devam eden Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesinin veya eşdeğer kabul edilen diğer
sınavlardan (GRE-GMAT) belirtilen puanların karşılığı puanları gösteren belge sureti,.

10. Doktora programına öğrenci kabulünde adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince,
Japonca, Farsça dillerinin birinden merkezî yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan karşılığı almış oldukları notu gösterir belge.
11. Doktora programlarına müracaat edeceklerin YDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav belgesi sureti.
KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
Adaylar kesin kayıt işlemlerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurarak yapacaktır. Kesin kayıt esnasında evrak istenilmemektedir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI
1. Müracaat tarihleri içerisinde, http://obs.erzurum.edu.tr/ogrenci/ogr0207/default.aspx?lang=tr-TR adresinden ön başvuru yapılıp gerekli belgeler ilgili enstitüye
teslim edildikten sonra başvuru işlemi enstitü tarafından onaylanır (Sisteme ilk kez giriş yapacak öğrenciler “Aday No” ve “Şifre” alanlarını boş bırakarak
“İlk Giriş” düğmesine tıklamalıdır). Başvurusunu yapan yabancı uyruklu adaylar, evraklarını şahsen teslim edebilecekleri gibi posta veya e-posta
yoluyla eksiksiz olarak gönderebileceklerdir. Evrakların eksik olması veya postadan kaynaklı gecikmelerde başvuru değerlendirmeye alınmamaktadır.
Evraklarını posta ile gönderecek öğrenciler için adres: Erzurum Teknik Üniversitesi Merkezi Derslikler Binası Havaalanı Yolu Üzeri Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüğü Yakutiye/Erzurum
2. Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı aranmaz. Değerlendirmede Yabancı uyruklu adayların eğitim dili Türkçe olan
lisansüstü programlara başvurularının değerlendirilmesinde, EABD tarafından yapılan bilim sınav notunun %60’ı, Türkçe yeterlik sınav notunun %30’u ve
Yabancı dil sınav notunun %10’u dikkate alınarak ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler.
3. Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için öğrenim meşruhatlı vize sahibi olmaları veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler
çerçevesinde Öğrenim Vizesi istenmeyecek uluslararası öğrenci statüsünde olmaları gerekir.
4. Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun oldukları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği veya tanınırlığı kabul edilmiş ise asıl
kayıtları, eğer denkliği veya tanınırlığı bilinmiyorsa geçici kayıtları yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Geçici kayıtları yapılan öğrencilerin mezun oldukları
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği ve tanınırlığı kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile ilişkileri
kesilir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
Adaylardan başvuruda aşağıdaki belgeler istenilmektedir.
1. Başvuru formu,
i. Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopisi,
ii. Doktora programları için lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopisi,
iii. Yurtdışı üniversitelerden mezun adayların diplomalarının orjinali ve resmi makamlarca -dış temsilcilikler- veya noter onaylı Türkçe çevirisinin örneği.
2. Onaylı lisans/yüksek lisans not döküm belgesi (transkript),
3. Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi),
4. Niyet mektubu. (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup)
5. Öz geçmiş,
6. 2 adet vesikalık fotoğraf.,
7. Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesi’nin aslı,
8. İkametgah belgesi,
9. Tercih Formu,
10. Doktora programına yüksek lisanstan başvuran adaylar için yüksek lisans tezinin özeti ve Türkçe çevirisi,.
11. Doktora programlarında yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,
i.

Doktora programlarına başvurular için adayların ana dilleri dışında, (YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından minimum 60 veya
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almak).

12. Lisansüstü başvuruda Türkçe Yeterliği aranır.
Adayların kesin kayıttan önce ETÜ-TYS veya TÖMER’in yapacağı Türkçe yeterlik sınavından yüz üzerinden 70 tam puan ve üzeri not almaları ve bu
notu belgelemeleri gerekir.
ii. Lisans ya da yüksek lisans eğitimini Türkiye'deki herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumunda tamamlayan adaylardan Türkçe Yeterlik şartı aranmaz.
i.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

Adaylar kesin kayıt işlemlerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurarak yapacaktır. Kesin kayıt esnasında evrak istenilmemektedir.

ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Başvuru ve kesin kayıt süreleri uzatılmayacaktır.
2. Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmeyecektir.
3. Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci web sayfası üzerinden takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş
yapılmamaktadır. Ana bilim dallarına ilişkin ayrıntılı bilgiler ilgili anabilim dallarından alınabilir.
4. Mülakat sınavına katılmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

