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BAŞVURU TARİHLERİ  

 Lisansüstü başvuruları 2–8 Eylül 2020 tarihleri arasında http://enstitu.firat.edu.tr/ adresi üzerinden online olarak 

yapılacaktır. 

 Başvuruda istenen belgeler,  9-11 Eylül 2020 tarihleri arasında şahsen veya vekâletli dilekçe ile enstitülere teslim 

edilecektir. 

 

BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME  

 Online başvuru esnasında gerekli evraklar taranarak sisteme yüklenecektir. Online yüklenen evraklar belirtilen 

tarihlerde ilgili enstitüye teslim edildiği takdirde başvuru geçerli olacaktır. 

 Online başvuru işlemlerinde eksik veya hatalı belgesi olan adayların başvurusu geçerli sayılmayacaktır. 

 Tezli lisansüstü herhangi bir programa müracaat eden adaylar, aynı anda başka bir Anabilim Dalı/programa veya 

başka bir Enstitüde tezli programlara müracaat edemez. 

 Lisansüstü programlara müracaatlarda, başvurulan programın puan türünde standart ALES puanının en az 55 olma 

şartı aranır. 

 Başvuracağı yüksek lisans programlarından farklı alanlardan mezun olan adaylar, öncelikle başvurduğu alanla 

ilgili yazılı olarak yapılacak Farklı Alan Sınavı (FAS)’na alınır. Bu sınavdan 50/100 ve üzerinde puan alan aday 

değerlendirmeye alınır. 

 Yüksek lisans için başvuruların değerlendirmesi: ALES puanı x 0.5 + lisans mezuniyet notu x 0.4 + (varsa 

yabancı dil notu x 0.1) şeklinde hesaplanan başarı puanları 60 ve üzerinde olan adaylar puanına göre sıralamaya 

tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler belirlenir. Yabancı dil notunun hesaplamaya dahil 

edilebilmesi için puanın en az 40 olması gerekir.  

 Lisans tamamlama yoluyla alan değiştirmiş öğrencilerin hem önceki alanları ile ilgili lisans not ortalaması hem de 

lisans tamamlama ile elde edilmiş not ortalamasının aritmetik ortalaması ya da birleştirilmiş transkript notu esas 

alınacaktır. 

 Tezsiz yüksek lisans mezunları doktora programına başvuramaz.  

 Doktora programlarına başvuru için yabancı dil sınav notunun en az 55 olması gerekir. 

 Doktora programlarına başvuru için mezuniyet not ortalaması  (yüksek lisans 75/100, yabancı dil hazırlık sınıfı 

hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olanlarda 65/100) şartı aranır. 

 Doktora için başvurularda, başvurduğu anabilim dalında yapılacak (yazılı ve sözlü) bilimsel değerlendirme 

sınavında 50/100 ve üzerinde puan alan aday değerlendirmeye alınır. 

 Doktora için başvuruların değerlendirmesi: ALES puanı x 0.5 + lisans/yüksek lisans mezuniyet notu x 0.2 + 

yabancı dil notu x 0.2 + bilimsel değerlendirme sınav notu x 0.1 şeklinde hesaplanan başarı puanları 70 ve 

üzerinde olan adaylar puan sıralamasına tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler belirlenir. 

 Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin dönüşümlerde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır. Ancak 

transkriptinde dörtlük sistem ile birlikte 100’lük sistemle genel not ortalaması varsa YÖK dönüşüm tablosu esas 

alınmaz. 

 Başvuru koşulları ve değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgi için 08.10.2017 tarih ve 30204 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğe ait Senato 

Esaslarına bakınız. 

 

SINAV TARİHLERİ  

 Başvuracağı yüksek lisans programından farklı alanlardan mezun olan adaylar için yapılacak olan Farklı Alan 

Sınavları 16 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Enstitülerin ilgili anabilim dallarında yapılacaktır. 

 Doktora programlarına başvuracak adayların Bilimsel Değerlendirme Sınavları 17 Eylül 2020 Perşembe günü 

saat 10.00’da Enstitülerin ilgili anabilim dallarında yapılacaktır.  

 Eğitim Bilimleri Enstitüsünün; 16 Eylül 2020 Çarşamba saat 10.00’da yapılacak olan Farklı Alan Sınavı ve 17 

Eylül 2020 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavı, Eğitim Fakültesi B Blok 

207-208-209-210 numaralı sınıflarında yapılacaktır. 

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ 

 Tezli yüksek lisans ve doktora programlarını kazanan adayların kesin kayıtları 22-24 Eylül 2020 tarihleri arasında 

yapılacaktır.   

 Yedeklerin ilanı 25 Eylül 2020 Cuma, yedek listede yer alan adayların başvuruları 28 Eylül 2020 Pazartesi günü 

olup, kesin kayıtları ise 29 Eylül 2020 Salı günü yapılacaktır.  



 

 

İSTENEN BELGELER  

1. Online başvuru sayfasının çıktısı, 

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

3. Lisans veya yüksek lisans diplomasının fotokopisi, 

4. ALES belgesinin fotokopisi,  

5. Transkriptin fotokopisi (Ayrıca ön lisanstan, tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adayların ön lisans 

transkriptini veya birleştirilmiş transkriptlerini getirmeleri),  

6. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Yurtdışında tamamlamış adayların Yükseköğretim Kurulunca verilen 

denklik belgesini, diploma ve transkriptlerinin noterce Türkçeye çevrilmiş örneğini de eklemeleri, 

7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YÖKDİL-YDS) veya eşdeğerliliği 

kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav belgesinin fotokopisi, 

8. Mevzuata uygun bir adet vesikalık fotoğraf (kesin kayıt sırasında üç adet), 

9. Kesin kayıt hakkı kazanan erkek adaylar, kayıt sırasında askerlik belgesinin asıllarını vermek zorundadırlar.  

10. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, fotokopi niteliğindeki belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadır. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


