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T.C. 

ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ 
EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

2012-2013 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YILI GÜZ YARIYILI ĐLANI 
 

2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Lisansüstü programlarda açılacak 
programlar, kontenjanlar, başvuru işlemleri ve başarının değerlendirilmesinde dikkate 
alınacak kriterler ile başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

 
LĐSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 

Anabilim Dalı  
Bilimsel 
Hazırlık  

Yüksek  
Lisans 

Tezsiz 
Yüksek 
Lisans 
II.öğretim 

EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ    
 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi  
   Tezli Yüksek Lisans  1,4,5, 6 

15(*) 5(*)  

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi  
   Tezsiz Yüksek Lisans  1, 7,8 

  50(*) 

TÜRKÇE EĞĐTĐM ANABĐLĐM DALI      
Türkçe Eğitimi 2,9    7  
ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM  DALI    
Fen Bilgisi Eğitimi 3,10  16(*)  
 
 
 
 

    YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĐ  KONTENJANLARI 

Anabilim Dalı  
Bilimsel 
Hazırlık  

Yüksek  
Lisans 

Tezsiz 
Yüksek 
Lisans 

TÜRKÇE EĞĐTĐM ANABĐLĐM DALI      
    Türkçe Eğitimi 2,9    1  
    

 

(*)   Mülakat sınavı yapılacaktır.   
(1)   Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık(AE) puanı değerlendirilecektir. 
(2)   Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sözel ağırlık(SÖZ) puanı değerlendirilecektir. 
(3)   Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal ağırlık(SAY) puanı değerlendirilecektir.  
(4)  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bilimsel hazırlık ve  tezli  yüksek lisans programına   kesin  kayıt yaptıran     
öğrencilerden  herhangi bir kurumda çalışanların haftada en az iki (  2) gün kurumlarından izinli olmaları 
gerekir. 
 (5) Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan Eğitim Fakültesi 
mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programına, Eğitim Fakültesi mezunu olanlar ise Yüksek Lisans 
Programına kayıt olacaklardır. 
 (6)   En az 5 yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olmak ve bu durumunu kayıt sırasında belgelemek 
 (7) Eğitim Fakültesi mezunları, halen eğitim yöneticiliği, eğitim denetmenliği, özel ve devlet eğitim 
kurumlarında öğretmenlik yapmakta olanlar, öğretmenlik hakkına sahip olanlar ile Öğretmenlik Formasyon  
Belgesi bulunanlar bu programa başvurabilirler. 
 (8) Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programında alınacak öğrenim ücreti ders saati ücreti olarak 100 TL 
olup, 3 kredi/saatlik bir ders için ücret 100x3=300 TL’dir. 
 (9) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi mezunları başvurabilirler.  
 (10) Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi  
Programlarının birisinden mezun olanlar ile Fen Edebiyat Fakültesi  Fizik, Kimya  veya Biyoloji  Bölümlerinin 
birisinden mezun olup;Pedagojik Formasyon belgesi olanlar veya Fen Bilimleri Enstitüsü /Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü’nün Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar başvurabilir. 
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BAŞVURU ve GĐRĐŞ ŞARTLARI 
1-Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, bilimsel hazırlık programlarına başvuracak 
adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’lük 
sistemde 2 (CC) eşdeğeri olması gerekir.     
 
2-Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının anabilim dallarının istemiş olduğu puan 
türünden en az 55 standart puan olması gerekir. 
3-Başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; 
     a) Mülakat Sınavı Yapılanların; Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ile bilimsel 
hazırlık programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında;  ALES puanının 
%50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i dikkate alınarak 
sıralama yapılacak, yapılan sıralama sonucuna göre kontenjanın iki katı kadar aday mülakat 
sınavına alınacaktır. Diğer adaylar mülakat sınavına alınmayacaktır. Sınava alınan adayların 
ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i, 
mülakat sınavı notunun % 20’si dikkate alınarak sıralaması yapılacaktır. Bu şekilde 
hesaplanan notun en az 50 olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin başarı 
notunun en az 45’tir. 

     b) Mülakat Sınavı Yapılmayanların; ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet notunun 
%20’i, yabancı dil notunun %20’i, dikkate alınarak sıralaması yapılacaktır. Bu şekilde 
hesaplanan notun en az 50 olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin başarı 
notunun en az 45’tir. 

4-ALES sınav sonuç belgesi üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak yüksek lisans öğrenimini 
yapanlardan, bu öğrenimini tamamladıktan veya ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl 
ara vererek Enstitümüz lisansüstü programlara başvuranlardan, bu durumu belgeledikleri 
takdirde yeniden ALES’e girme şartı aranmaz. 

5-Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarına başvuran, ancak 
yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL, v.b) bulunmayan adaylar, yabancı dil puan 
katkısından yararlanamazlar. 

6-Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında birlikte başvurulabilir. Bunun dışında aynı 
seviyedeki farklı Anabilim Dallarına aynı dönemde lisansüstü programlara birden fazla 
başvuru yapılmaz. 

7-Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak erkek adayların (askerlikten tehirli) askerlik 
görevi açısından bir sakıncasının olmaması gerekir. 

8-Mülakat sınavına katılmak zorunlu değildir. Ancak mülakat sınavına katılmayan adayların 
mülakat notu sıfır olarak değerlendirilecektir. 

9- Lisans veya yüksek lisans programlarını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin denklik 
belgesi getirmeleri gerekmektedir. 
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BAŞVURU ĐÇĐN ĐSTENECEK BELGELER 
1- Başvuru dilekçesi (http://ebil.erciyes.edu.tr adresinden alınacaktır), 
2- Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,  
3- ALES sonuç belgesi  
4- Lisans not durum belgesi aslı ve fotokopisi (4’lü sisteme tabi birimlerden mezun 
olanlar ile transkriplerinde hem 4’lük hem de 100 lük notu bulunan öğrencilerin not 
çevirisi Yükseköğretim Kurulu’nun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki 
Karşılıklarına göre yapılacaktır.) 
5-Bu programlara başvuranların varsa yabancı dil belgesi aslı ve fotokopisi, 
8- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (TC. Kimlik Numaralı olması gerekmektedir.) 
9- 1 adet fotoğraf (yürürlükteki mevzuata uygun, adayın kolaylıkla tanınmasına imkân 
verecek şekilde olacaktır.)  
10-Yurtdışından mezun olan öğrenciler için denklik belgesi aslı ve fotokopisi. 
 
NOT: Başvuruda belgelerin asılları kesinlikle alınmayacak ve asıllarıyla birlikte 
fotokopileri getirilmesi halinde fotokopileri kabul edilecektir. 
 
KESĐN KAYIT ĐÇĐN GEREKLĐ BELGELER 
1- Başvuru için aranan belgelerin asılları,(Nüfus cüzdanı hariç) 
2- 4 adet fotoğraf (yürürlükteki mevzuata uygun, adayın kolaylıkla tanınmasına imkan 
verecek şekilde olacaktır.)  
3- Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için)  
4- Öğrenci katkı payı dekontu 
5- Özgeçmiş 
6- Yabancı uyruklu öğrencilerin pasaport ve oturum belgesi 
Not: Kesin kayıt işlemleri belgelerin asılları ile yapılacaktır. 

 
Kayıt yaptıracak adayların; Yükseköğretim Genel Kurulunun 15.07.2005 tarihli toplantısında, Yükseköğretim 

Kurumları bünyesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta 
uzmanlık gibi her derecesinde tezli veya tezsiz ikinci öğretim gibi herhangi bir şeklinde bir programa kayıtlı 
olanların aynı anda başka bir lisansüstü programa kayıtlı olmasının ve eğitim–öğretim görmesinin uygun 
olmayacağına karar verildiğinden, herhangi bir lisansüstü programına kayıtlı iken yeniden bir başka lisansüstü 
programa kayıt yaptırmanın mümkün olamayacağı hususuna uymaları gerekmektedir.  

 
  



 4

BAŞVURU, KAYIT YERĐ VE TARĐHLERĐ  
Başvurular http://enstitu.erciyes.edu.tr/online veya http://ebil.erciyes.edu.tr adresinde 
elektronik ortamda yapılıp, işlemin tamamlanmasından sonra ekranda görünecek başvuru 
numarası, başvuru dilekçesi üzerine yazılarak diğer evraklarla birlikte eksiksiz olarak son 
başvuru tarihine kadar Enstitü Müdürlüğüne elden teslim edilmelidir.  Elektronik ortamda 
başvuru yapmayanların evrakları alınmayacak, Elektronik ortamda başvuru yapıp ta 
evraklarını teslim etmeyen adayların başvuruları da iptal edilecektir. 
 

Başvuru Tarihleri: 25-29 Haziran 2012 Cuma Saat:17.00’ye kadar.  

Mülakat Sınavına Girecek Adayların Đlan Tarihi: 3 Temmuz 2012 
(Kontenjanın 2 katı mülakata alınacaktır) 

Mülakat Sınav Yeri ve Tarihi: 5 Temmuz 2012 Perşembe Saat:10.00 Nuri ve Zekiye Has 
Enstitüler Binası 

Kayıt Yaptırmaya Hak kazanan Asil ve Yedek Adayların ilan Tarihi: 6 Temmuz 2012  

Asil Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihi: 9-13 Temmuz 2012 

Yedek Kayıtlar Đçin Kontenjan Đlanı Tarihi: 16 Temmuz  2012  Saat:17:00 

Yedek Kayıtlar Đçin Dilekçe ile Başvuru Tarihi : 17 Temmuz 2012  Saat:09:00-17:00 arası 

Yedek Kayıtların Kesin Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2012  09:00-16:30 arası 

 
 
 
Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz. Belirtilen 
tarihlerlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Đstenilen belgelerde yanlış 
beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek 
dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir. 
 
ADRES: Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Zemin Kat, 
Üniversite Kampüsü, Talas Yolu, KAYSERĐ 
 
Tel: 0 352 4379339 
Belgegeçer: 0 352 4379340 
 


