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Sevgili Adaylar, 

2020‐2021 Eğitim‐Öğretim yılı Güz Yarıyılında Enstitümüze lisansüstü öğrenci alımı 

yapılacaktır. 

Enstitümüz bünyesindeki lisansüstü programlarda eğitim görmek üzere yapacağınız 

başvurular bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Başvuru ve kayıt işlemlerinin 

hatasız ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için bu kılavuzu dikkatle inceleyerek istenilenleri 

eksiksiz yapmanız gerekmektedir. 

2020‐2021 Eğitim‐Öğretim yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz programlarına ait genel 

kontenjanlarına başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde internet üzerinden online 

olarak yapılacaktır. 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 
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17.08.2020 Başvuruların Başlaması (Saat 08:00 den itibaren) 

09.09.2020 Başvuruların Bitişi (Saat 17:00’a kadar) 

10.09.2020 Bilim sınavı 

10.09.2020 Değerlendirme Sonuçlarının ilan edilmesi (Başvuru sisteminden Saat 18:00’de) 

11.09.2020‐14.09.2020 Maddi Hatalar için itiraz ve Değerlendirme 

15.09.2020‐18.09.2020 Asıl adaylar için Kesin Kayıt Tarihleri (Mesai Saatleri İçinde) 

21.09.2020‐23.09.2020 Kayıt hakkı kazanan yedek adaylar için kayıt tarihleri (Mesai Saatleri İçinde) 
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• Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.  

• Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisans kontenjanlarına başvurular dışında Tüm başvurular online yapılacaktır.  Online başvuruyu 

yapmadan önce başvuru ana sayfasındaki “Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzunu” incelemenizi öneririz.  

• Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisans kontenjanlarına başvurular Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. 

• Başvuru esnasında fotoğraf dışındaki tüm belgeler sisteme pdf dosyası olarak yüklenmelidir. 

• 2020-2021 Güz Yarıyılı kontenjan tablolarında belirtilen ön koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Ön koşullara 

uygun olarak başvurmayan adayların başvuruları iptal edilecektir. 

• Başvuru esnasında not ortalaması girişleri 100’lük veya 4’lük sisteme göre yapılmalıdır. Transkriptinde hem 100’lük hem 4’lük not 

ortalaması bulunan adaylar e-Devlet sisteminde yer alan not ortalamasını esas almalıdır. Diğer not sistemleri için YÖK not dönüşüm 

tablosu kullanılmalıdır. 

• Adaylar tezsiz yüksek lisans programı hariç olmak üzere Enstitüye ait programlardan sadece birine tanesine başvurabilirler. 

• Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 

• Enstitümüze bağlı tüm anabilim dallarında ilan edilen genel kontenjanlara başvuru yapan tüm adaylar Bilim Sınavına alınacaktır. Bilim sınavına 

girmeyen aday başarısız sayılır ve programa alınmaz. Bilim sınavı pandemi döneminin koşullarına uygun olarak yüz yüze veya elektronik ortamda 

yapılabilir.  

• Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan 

belgelerle yapılan başvurular değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

            Bu Kılavuzda belirtilmemiş hususlar hakkında Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
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Bilim Dalı Kontenjan ALES Puan Türü Ön Koşullar 

EĞİTİM YÖNETİMİ İÖ 100 SÖZ 
Eğitim Yönetimi tezsiz yüksek lisans programına; Milli Eğitim Kurumlarındaki Yöneticiler, 
Müfettişler, Öğretmenler ile Öğretmen yetiştiren programlardan mezun olanlar yada 
pedagojik formasyon belgesine sahip olan öğretmen adayları başvurabileceklerdir. 

EĞİTİM PROGRAMLARI VE 
ÖĞRETİM İÖ 100 SÖZ 

Eğitim Programları ve Öğretim tezsiz yüksek lisans programına; Milli Eğitim Kurumlarındaki 
Yöneticiler, Müfettişler, Öğretmenler ile Öğretmen yetiştiren programlardan mezun olanlar 
yada pedagojik formasyon belgesine sahip olan öğretmen adayları başvurabileceklerdir 

 

ALES Sözel puan türünde en az 60 puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer puan almış olmak. 

Yabancı dil koşulu aranmamaktadır. 

Tezsiz Yüksek Lisans Başarı notu %50 ALES, %30 AGNO/lisans ve %20 Bilim (Yazılı veya Sözlü) sınavı puanlarının toplamından oluşur. Adayın başarılı sayılması için başarı 
notunun en az 60/100 olması gerekir. 

Not: Değerlendirme sınav şekli ABD başkanlılarınca daha sonra belirlenip enstitü web sayfasında ilan edilecektir. 

1. Mezuniyeti e‐devlet sisteminde görünmeyen adayların Lisans diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini “Belgeler” kısmına yüklemesi gerekmektedir. 
2. Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi dışındaki diğer fakültelerden mezun olanlar için) 
3. Lisans transkripti (lisans tamamlama ise ön lisans transkripti ile birlikte) 
4. ALES sınav sonucunuz ÖSYM den alındığından, ALES belgesi yüklenmesine gerek yoktur. Ancak GRE veya GMAT belgesi ile başvuran adaylar “Belgeler“ kısmına 

sonuç belgelerini yüklemek zorundadırlar. (Merkezi ve eşdeğeri sınavların geçerlik süreleri kendi geçerlik süreleriyle sınırlıdır.) 
5. Askerlik durum belgesi (e‐devlet ’ten alınanlar da geçerlidir.) 
6. Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 
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Bilim Dalı Kontenjan Yabancı Dil 
Şartı 

ALES Puan 
Türü Ön Koşullar 

SINIF EĞİTİMİ 20 40 Puan EA 13 Kontenjan Sınıf Eğitimi Anabilim dalı mezunu olmak 
7 Kontenjan Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalı mezunu olmak 

BİYOLOJİ EĞİTİMİ 10 *…… SAY Biyoloji Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu olmak veya Biyoloji 
bölümü mezunu olup Pedagojik Formasyon belgesine sahip olmak 

FİZİK EĞİTİMİ  9 *…… SAY Fizik öğretmenliği mezunu olmak veya Fizik bölümü mezunu olup Pedagojik 
Formasyon belgesine sahip olmak 

MATEMATİK EĞİTİMİ 20 *…… SAY 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Mezunu, Matematik Öğretmenliği Mezunu veya 
Fen Fakültesi Matematik Lisans Mezunu olup Pedagojik Formasyon Belgesine sahip 
olmak. 

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ  20 *…… SAY Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu olmak 

RESİM-İŞ EĞİTİMİ 10 *…… SÖZ 

Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Öğretmenliği programından veya Güzel Sanatlar 
Fakültesi/Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim, Grafik, Görsel İletişim Tasarımı veya 
Geleneksel Türk Sanatları (Hat, Ebru, Tezhip, Minyatür Programı) Bölümlerinden mezun 
olmak 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
EĞİTİMİ  5 40 Puan SÖZ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak 

EĞİTİM YÖNETİMİ  20 40 Puan SÖZ 

-Eğitim Yönetimi tezli yüksek lisans programına; Milli Eğitim Kurumlarındaki 
Yöneticiler, Müfettişler, Öğretmenler ile Öğretmen yetiştiren programlardan mezun 
olanlar yada pedagojik formasyon belgesine sahip olan öğretmen adayları 
başvurabileceklerdir. 
-Eğitim Yönetimi tezli yüksek lisans programına başvuru hakkı kazanan öğrencilerin 
bir dönem hazırlık dersleri almaları gerekmektedir 

EĞİTİM PROGRAMLARI 
VE ÖĞRETİM  10 40 Puan SÖZ 

-Eğitim Programları ve Öğretim tezli yüksek lisans programına, Milli Eğitim 
Kurumlarındaki Yöneticiler, Müfettişler, Öğretmenler ile Öğretmen yetiştiren 
programlardan mezun olanlar yada pedagojik formasyon belgesine sahip olan öğretmen 
adayları başvurabileceklerdir. 
-Eğitim Programları ve Öğretim tezli yüksek lisans programına başvuru hakkı kazanan 
öğrencilerin bir dönem hazırlık dersleri almaları gerekmektedir 

 Senato onayı ile asgari yabancı dil puan şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yabancı dil belgesi bulunmayanların, 
yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır 
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ALES puan türünde en az 60 puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer puan almış olmak 
 

 Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans 
programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (ALES Puanı 60 olarak hesaplanır) 
 

Adayların, anadili hariç olmak üzere, YDS sınavından tezli yüksek lisans için en az 40 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ya da YÖK 

tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak. 

 

Tezli Yüksek Lisans Başarı notu %50 ALES, %20 AGNO/lisans, %20 Bilim (Yazılı, Sözlü, Portfolyo) Sınav Sonucu ve %10 yabancı dil puanlarının toplamından 

oluşur. Adayın başarılı sayılması için başarı notunun en az 60/100 olması gerekir. Adayların başarı notu en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve ilan 

edilmiş kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasından, sırasıyla, AGNO/lisans, Bilim sınavı, yabancı dil puanı 

yüksek olanlar tercih edilir. 

Değerlendirme sınav şekli ABD başkanlılarınca daha sonra belirlenip enstitü web sayfasında ilan edilecektir. 

• Resim İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran Adayların Başvuru sırasında portfolyoları ile bu portfolyolarındaki eserlerinden ikisinin 

orijinalini Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

 



EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 
 
 

1. Mezuniyeti e‐devlet sisteminde görünmeyen adayların Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesini “Belgeler” kısmına yüklemesi gerekmektedir. 

2. Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi mezunları dışındaki diğer fakülte mezunları için) 

3. Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan adaylar diploma belgelerini noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe 

tercümesi ile birlikte sisteme eklemelidirler. Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar 

Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesini başvuru sisteminde “Belgeler” kısmına eklemelidirler. 

4. Lisans transkripti (lisans tamamlama ise ön lisans transkripti ile birlikte) 

Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümeleri ile birlikte sisteme eklemelidirler. 

5. ALES sınav sonuçları ÖSYM den alındığından, ALES belgesi yüklenmesine gerek yoktur. Ancak GRE veya GMAT belgesi ile başvuran adaylar 

“Belgeler“ kısmına sonuç belgelerini yüklemek zorundadırlar. (Merkezi ve eşdeğeri sınavların geçerlik süreleri kendi geçerlik süreleriyle 

sınırlıdır.) 

6. YÖKDİL, YDS ve e‐YDS sınav sonuçları ilgili kurumlardan alındığından, belge yüklenmesine gerek yoktur. Ancak diğer yabancı dil sonuç belgeleri ile 

başvuran adaylar, “Belgeler“ kısmına sonuç belgelerini yüklemek zorundadırlar. (Merkezi ve eşdeğeri sınavların geçerlik süreleri kendi geçerlik 

süreleriyle sınırlıdır.) 

7. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu erkek adayların Askerlik durum belgesi (e‐devlet ’ten alınanlar da geçerlidir.) 

8. Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 
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Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya resmi vekili aracılığıyla 

(veya pandemi koşullarına göre Enstitünün talebi halinde elektronik ortamda) teslim etmek zorundadır: 

1) Yüksek Lisans programlarına kayıt için lisans diplomasının aslı veya noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. 

• Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi 

2) Pedagojik Formasyon belgesinin aslı veya noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı örneği (Eğitim Fakültesi mezunları dışındaki diğer fakülte 

mezunları için) 

3) Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesinin noter onaylı ya 

da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. 

• Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve 

not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır. 

4) ALES belgesinin veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı 

5) YDS belgesinin veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı 

6) Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm.) 

7) Nüfus cüzdan fotokopisi  

8) Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesinin aslı  

9) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.  

 Kesin kayıt işleminden sonra Öğrenci İşlerinden alınacak öğrenci numarası ile Üniversitemiz Yönetim Kurulunca belirlen öğrenim ücretinin birinci taksiti, 
Türkiye Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesine yatırılacaktır. (Programın asgari öğrenim süresi olan 3 dönem için belirlenen öğrenim ücreti toplamı 
TL’dir. Bu meblağ iki eşit taksit halinde tahsil edilecektir. İlk taksiti kayıt esnasında, ikinci taksit ise ikinci dönem başında kayıt yenileme işlemi esnasında tahsil 
edilecektir. 
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Aynı bilim/sanat dalında, bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/anasanat dalında olmak üzere tezsiz yüksek lisans programından, 
tezli yüksek lisans programına geçiş, öğrencinin tezli yüksek lisans programının asgari koşullarını sağlaması, aldığı dersleri başarı ile tamamlaması ve ağırlıklı 
genel not ortalamasının en az 85/100 olması koşuluyla, öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü 
yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezli yüksek lisans 
programındaki derslerin yerine sayılır. 

1. Adayların yukarıda açıklamalar kısmında belirtilen alanlardan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 

2. Başvuracak adayların, ilgili ALES puan türünden en az 60 standart puana sahip olmaları gerekir. (ALES’in geçerlilik süresi 5 yıldır) 

3. Yabancı Dil Sınavından (YDS-YÖKDİL veya ÜAK onaylı eşdeğeri sınavlar) en az 40 ve üzeri puan almış olmak (Yabancı Dil Sınavlarının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.) 

 

Eğitim Programları ve Öğretim:  3 Kontenjan 

Eğitim Yönetimi:  3 Kontenjan 

 

Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisans kontenjanına başvurular Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. 

BAŞVURU ADRESİ 

           https://obs.dicle.edu.tr/oibs/ina_app// 

             ENSTİTÜ WEB ADRESİ :  
        http://www.dicle.edu.tr/tr/akademik/enstituler/egitim-bilimleri-enstitusu/index 

Telefon 0412 241 10 10    Dahili  8762 

https://obs.dicle.edu.tr/oibs/ina_app/
https://obs.dicle.edu.tr/oibs/ina_app/
https://obs.dicle.edu.tr/oibs/ina_app/
http://www.dicle.edu.tr/tr/akademik/enstituler/egitim-bilimleri-enstitusu/index

