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T.C. 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI  

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI 

-İLAN METNİ- 

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Anabilim Dallarının Lisansüstü programlarına, 2019-2020 

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvurular ONLİNE olarak yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ 

ve 

Açıklamalar 

 

 

 

 

 

16 Aralık 2019 – 25 Aralık 2019 

saat 24.00’e kadar 

*Enstitümüz web sayfasında bulunan ONLİNE 

BAŞVURU linkinden yapılacaktır.  

*Birden fazla bilim alanında kontenjanı bulunan 

anabilim dalı programında tek alana başvuru 

yapılabilir. 

*En fazla iki (2) Anabilim Dalı kontenjanına 

başvuru yapılabilir.  

-20/04/2016 tarih ve 29690 sayılı RG 

yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim 

Yönetmeliğinin Madde 35- (6) göre aynı anda 

birden fazla lisansüstü programa kayıt 

yaptırılamaz ve devam edilemez.  
 

MÜLAKAT TARİHİ - yeri 

ve saati 

 

15 Ocak 2020 

Saat 10.00’da başlayacaktır. 

*Mülakat sınavına girmeye hak kazanan tüm 

adayların belirtilen saatte (saat 10.00) başvuru 

yaptığı Anabilim Dalında bulunmaları 

gerekmektedir. 

 

KESİN KAYIT 

TARİHLERİ  

ve Açıklamalar 

 

21 – 22 - 23 Ocak 2020 saat 

17.30’a kadar (3 gün) 

*Kesin Kayıtlar Fen Bilimleri Enstitüsünde 

şahsen yapılacaktır.  

*Aşağıda belirtilen belgelerin mutlaka 

getirilmesi gerekmektedir.  

*Kesin kayıt yaptırarak öğrenciliğe hak 

kazananlar daha sonra ilan edilecektir.  

YEDEK ADAYLARIN 

KESİN KAYIT 

TARİHLERİ ve 

Açıklamalar 

27-28 Ocak 2020 saat 17.30’a 

kadar 

(2 gün) 

*Kontenjan dahilinde başarılı olanlardan, kesin 

kayıt yaptırmayan veya sınavı iptal olanlar 

bulunduğunda, varsa yedek adaylar sırasıyla 

kesin kayıt hakkı elde edeceklerdir.  
 

 

ONLİNE BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (ÖNEMLİ) 

 

Adayların; Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Madde (4) Öğrenci Kabulü 

şartlarını ve başvurduğu kontenjanın ön koşullarını sağlamış olması gerekmektedir. 

Not: Mezun durumda olan adaylar, kesin kayıt tarihine kadar mezun olmuş olmak şartıyla mezuniyet not ortalaması 

olarak güncel transkriptlerindeki ağırlıklı genel not ortalaması ile başvuru yapabileceklerdir. Başvuru sonrası ağırlıklı genel 

not ortalaması güncellemesi yapılamaz ve kayıt hakkı kazanılması durumunda ibraz edilecek mezuniyet/transkript 

belgesindeki ağırlıklı genel not ortalaması değerinin, başvuru esnasında tanımlanan ağırlıklı genel not ortalaması değerinden 

daha düşük olması halinde genel başarı notu yeniden hesaplanır ve ilgili program için istenen genel başarı notundan az 

olması halinde başarısız sayılarak kaydı yapılmaz. 

• 2019-2020 Bahar Yarıyılında kontenjanı bulunan Anabilim Dalına/alana başvuracak adaylar; istenen 

bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmeli ve lisans/yüksek lisans mezuniyet belgesi ve 

transkriptini ve kıyafet yönetmeliğine uygun vesikalık fotoğrafını jpg formatında yükledikten sonra 

çıktı almalıdır. 

• Çıktısı alınan Online Başvuru Formu; Başvuru Dilekçesi yerine geçecek olup, resmî belge niteliği 
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taşıyacaktır. Bu nedenle adayların istenen bilgileri girerken dikkat etmeleri gerekmektedir.  

ÖNEMLİ: Adayların online başvuru formunu çıktı alabilmeleri için başvurularının öncelikle enstitü 

tarafından kontrolü yapılacaktır. Bu sebeple online başvuru süresince başvuru durumlarının kontrol 

edilmesi gerekmektedir. Adaylar, başvuru yaptıktan sonra sistemde “beklemede” uyarısını takiben 

“onaylandı” veya “reddedildi” şeklinde açıklama görecektir. Başvurusu onaylanan adaylar Online 

Başvuru Formunun çıktısı alıp mülakata katılabilecektir. Başvurusunda “reddedildi” açıklamasını gören 

adayların ise başvuru tarihleri içerisinde red gerekçelerine göre gerekli düzeltmelerini yapmaları ve 

başvuru sonucunu kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvuru tarihleri içerisinde gerekli düzeltmelerini 

yapmayan ya da Enstitünün ve kontenjanına başvurduğu programın istediği başvuru koşullarını 

sağlamayan adayların başvuruları İPTAL EDİLECEKTİR. 

• Adaylar, Yüksek Lisans için en fazla iki (2) Anabilim Dalı kontenjanına, Doktora için en fazla bir (1) 

Anabilim Dalı kontenjanına başvuru yapabilir. (20/04/2016 tarih ve 29690 sayılı RG yayımlanan 

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Madde 35- (6) göre aynı anda birden fazla lisansüstü 

programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.) 

• Adaylar birden fazla alanda kontenjanı bulunan Anabilim Dalı programında tek alana başvuru 

yapılabilir.  

• Adaylardan mezuniyetleri 100’lük sisteme göre olanlar, başvuruda belirtilen mezuniyet not 

ortalaması kısmına transkriptlerinde belirtilen notu online başvuru alanındaki “diğer” seçeneğini seçerek 

tam girmelidir. 

• Adaylardan mezuniyet not ortalaması 4’lük sisteme göre olanlar ise başvuruda belirtilen mezuniyet 

not ortalaması kısmına transkriptlerinde belirtilen notu başvuru alanında bulunan Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının (YÖK) çevrim tablosundaki puanın tam karşılığını girmelidir.  

• Adaylardan mezuniyetleri hem 100’lük hem 4’lük sisteme göre olanlar, başvuruda belirtilen 

mezuniyet not ortalaması kısmına transkriptlerinde belirtilen notlardan istedikleri notu yukarıda 

belirtilen seçeneklerden birine tam ve doğru şekilde girmelidir. 

 

NOT: Adaylar, yukarıda belirtilen mülakat sınavı tarihinde; online başvuru yaptıktan sonra çıktısını aldıkları 

Başvuru Dilekçeleri (imzalı) ile Anabilim Dalının Sınav Jürisi tarafından yapılacak mülakat sınavına 

alınacaklardır.  

DEĞERLENDİRME: 

* Yüksek Lisans ve Doktora Programları için yapılan mülakat sınavına girmeyen adaylar Başarısız sayılır. 

*Adayların başvurularının değerlendirilmesinde, ALES puanının % 50'si, mülakat puanının % 30’u, 

lisans/yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının % 20’si dikkate alınır.  

*Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının; Yüksek Lisans programları için en 

az 65, Doktora programları için en az 70 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama 

yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.  

 

KESİN KAYIT HAKKINDA 

 

Mülakat sınavı sonrası yapılan değerlendirme sonucuna göre başarılı olan ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan 

adaylar, kesin kayıt tarihlerinde aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde Enstitüye şahsen teslim 

etmelidir. 
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 *Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır. (Ancak; Diploma/ Mezuniyet Belgesi, Transkript vb. gibi onaylı 

istenen belgelerin asıllarının mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir. Fotokopisi getirilen belgelere, belgenin aslı 

olmadan Enstitümüzce onay yapılmayacaktır.) 

*Ayrıca, Aslı Gibidir onayı için ilgili belge ile fotokopisinin birlikte getirilmesi gerekmektedir. Enstitümüzde fotokopi 

hizmeti sunulmamaktadır. 

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 

 

1. Başvuru Dilekçesi (online başvuru sonrasında çıktısı alınmış ve imzalanmış belge) 

2. Özgeçmiş 

3. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (onaylı).  (Geçici Mezuniyet Belgesi üzerinde geçerlilik süresi 

belirtilmemiş ise belge tarihinden en fazla 2 yıl geçmiş olmalıdır) - e-devlet üzerinden alınmış belgeler de geçerli 

sayılacaktır. 

 Yüksek Lisans programları için başvuracak adayların Lisans, Doktora programları için başvuracak adayların 

Lisans/Tezli Yüksek Lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği (yabancı ülkelerdeki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınırlığı olması 

gerekmektedir.)  Tanınırlık bilgileri kesin kayıtlardan sonra Üniversitemiz Rektörlüğünce YÖK’ten istenmekte ve 

tanınırlığın olmaması durumunda ilgilinin Enstitü ile ilişiği kesilmektedir. 

 

4. Not belgesi /Transkript (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı).  

5. ALES Sonuç Belgesi  

Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 

(ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olduklarına dair geçerli ALES 

belgesi,  

(27.09.2017 tarihinden önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir) 

 

Doktora programına tezsiz yüksek lisans veya lisans diploması ile başvuranların ALES’den başvurduğu programın 

puan türünde en az 80 puana sahip olduklarına dair geçerli ALES belgesi, 

veya eşdeğer uluslararası sınav sonuç belgesi.  

  

6. Doktora programına başvurabilmek için YÖKDİL’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. (e-YDS vb. gibi)  

(yabancı dil eşdeğerlikleri için osym.gov.tr)  

(Yabancı Dil sınavları 5 yıl süre ile geçerlidir.)  

 

7.   Nüfus cüzdanı fotokopisi  

 

8. 2 adet vesikalık Fotoğraf (kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun)  

 

9. Erkek adaylar için yeni tarihli “Askerlik Durum Belgesi” (e-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fbe.sakarya.edu.tr/sites/fbe.sakarya.edu.tr/file/yabanci-dil-esdegerlik-16-07-2014-pdf.pdf
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T.C. 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI 

 

ANABİLİM DALI 

 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

 

TEZLİ 

YÜKSEK 

LİSANS 

 

DOKTORA 

 

ÖN KOŞUL VE AÇIKLAMALAR 

NOT: Başvuru için koşulu bulunmayan Anabilim Dallarının 

lisansüstü programlarına başvuran adaylardan lisans veya 

yüksek lisans derecelerini farklı alanda almış olanlar; gerekli 

görüldüğü takdirde “en çok iki yarıyıl sürecek olan “Bilimsel 

Hazırlık Programına” tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe 

kabul edilecektir. 

BAHÇE BİTKİLERİ Sayısal 18* 9** 

 

Yüksek Lisans:  

*Ziraat, Doğa Bilimleri, Tarım Bilimleri ve Orman Fakülteleri, 

Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği, Biyoloji veya Kimya 

Bölümü lisans mezunu olmak. 

Doktora: 

**Ziraat Fakültesi bölümlerinden mezun olmak, Bahçe Bitkileri 

Anabilim Dalından Yüksek Lisans mezunu olmak. 

 

BİTKİ KORUMA 
Sayısal 

4(1)                 

 7(2) 

 

1(1) 

1(2) 

 

 

(1) Entomoloji alanı kontenjanları 

(2) Fitopatoloji alanı kontenjanları 

 

BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 

Sayısal 7* - 

* Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Bilimi ve Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği 

lisans mezunu olmak.  

BİYOLOJİ Sayısal 7 

 

3 

 

 

--- 

BİYOSİSTEM 

MÜHENDİSLİĞİ 
Sayısal 

4(1) 

12(2) 

6(3) 

5(4) 

1(1) 

7(2) 

2(3) 

3(4) 

(1) Tarımda Enerji Sistemleri alanı kontenjanları 

(2) Tarımda Makine Sistemleri alanı kontenjanları 

(3) Tarımsal Yapılar alanı kontenjanları 

(4) Arazi ve Su Kaynakları alanı kontenjanları 

ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ 

 

Sayısal 

 

18* 

 

 

 

1** 

 

 

Yüksek Lisans: 

* Mühendislik Fakültelerinin Çevre Mühendisliği ve Kimya 

Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. 

Doktora: 

** Çevre Mühendisliği veya Jeoloji Mühendisliğinde yüksek 

lisans yapmış olmak. 

ELEKTRONİK VE 

HABERLEŞME 

MÜHENDİSLİĞİ 

Sayısal 3* - 

 

*  Mühendislik Fakültelerinin Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği bölümünden mezun olmak. 
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ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ 
Sayısal 16* - 

*Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği mezunu olmak. 

FİZİK Sayısal 6* 6** 

-Başvuran adaylardan sınavda başarılı olanlar, Anabilim Dalı 

Akademik Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde Bilimsel 

Hazırlık Programına tabi olacaklardır. 

 

*Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Fen Fakültesi Fizik 

Bölümü, Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği, Eğitim Fakültesi 

Fen Bilgisi Öğretmenliği, Mühendislik Fakültesi Fizik 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Malzeme 

Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veya Makine 

Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. 

**Fizik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik Mühendisliği, 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya 

Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek lisans yapmış 

olmak.  

GIDA 

MÜHENDİSLİĞİ 
Sayısal 

 

17*                      

 

1** 

 

Yüksek Lisans: 

*Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. 

Doktora: 

**Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış 

olmak. 

İNŞAAT 

MÜHENDİSLİĞİ 
Sayısal 9* - 

*İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Lisans 

mezuniyet not ortalamasının 4’lük not sistemine göre 2.5 ve üzeri 

olması. 

KİMYA Sayısal 

*4(1) 

*2(2) 

*3(3) 

*2(4) 

*2(1) 

*2(3) 

*2(4) 

-Başvuran adaylardan sınavda başarılı olanlar, Anabilim Dalı 

Akademik Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde Bilimsel 

Hazırlık Programına tabi olacaklardır. 

(1) Analitik Kimya alanı kontenjanı 

(2) Anorganik Kimya alanı kontenjanı 

(3) Fizikokimya alanı kontenjanı 

(4) Organik Kimya alanı kontenjanı 

Yüksek Lisans: 

* Kimya, Kimya Öğretmenliği, Eczacılık Fakültesi veya Kimya 

Mühendisliği Bölümlerinden lisans mezunu olmak. 

Doktora: 

**Kimya Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. 

 

MAKİNE 

MÜHENDİSLİĞİ 

 

Sayısal 

 

13* 

 

2** 

* Mühendislik Fakültesi, Makine Fakültesi veya Teknoloji 

Fakültesinin Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmak. 

** Makine Mühendisliği Yüksek Lisans mezunu olmak. 
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PEYZAJ MİMARLIĞI 

 

Sayısal 

 

 

13* 

 

 

 

 

3** 

 

 

Yüksek Lisans: 

* Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç 

Mimarlık, Harita Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği 

Bölümlerinin birinden mezun olmak. 

Doktora: 

** Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama  

Anabilim Dallarından birinde Yüksek Lisans yapmış olmak. 

TARIM EKONOMİSİ 
Eşit 

Ağırlık 
14 1* 

Doktora: 

*Yüksek Lisansını Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında yapmış 

olmak. 

TARIMSAL 

BİYOTEKNOLOJİ 
Sayısal 4 2 

   

--- 

TARLA BİTKİLERİ Sayısal 18* 5** 

Yüksek Lisans: 

*Ziraat Fakültesi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.  

Doktora: 

** Tarla Bitkileri Bölümü mezunu olmak veya Tarla Bitkileri 

Bölümünde yüksek lisans yapmış olmak.  

TEKSTİL 

MÜHENDİSLİĞİ 
Sayısal 13* 2** 

Yüksek Lisans: 

*Lisans eğitimini Mühendislik veya Fen Bilimleri alanında 

yapmış olmak. 

Doktora: 

**Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini, en az birisi Tekstil 

Mühendisliği olmak koşuluyla Mühendislik veya Fen Bilimleri 

alanında yapmış olmak. 

 

TOPRAK BİLİMİ VE 

BİTKİ BESLEME 

Sayısal 
6(1)                 

8(2) 

3*(1)                 

3*(2) 

 

(1) Bitki Besleme alanı kontenjanları 

(2) Toprak Bilimi alanı kontenjanları 

*Yüksek Lisansını Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim 

Dalında yapmış olmak. 

 

ZOOTEKNİ 
Sayısal 17 3 

 

--- 

 
 

 


