T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANI
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında açılacak
lisansüstü programların yabancı uyruklu kontenjanları, başvuru işlemleri ve başarının
değerlendirilmesinde dikkate alınacak şartlar ile başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler
aşağıda belirtilmiştir.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Anabilim Dalı / Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

1
1
2

1
1

14

8

GAZETECİLİK
İKTİSAT

1
4

3

İKTİSAT İNGİLİZCE DOKTORA

-

8

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

2

2

2
3

2
3

15

2

4

2

KORE DİLİ VE EDEBİYATI
ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI
FELSEFE
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:
Din Felsefesi 1, Mantık 2, Dinler Tarihi 3,
Felsefe Tarihi 1, Din Eğitimi 2, Din Psikolojisi 3,
Din Sosyolojisi 1

Doktora programları için kontenjan dağılımı:
Din Felsefesi 1, Mantık 2, Dinler Tarihi 3,
Din Psikolojisi 1, Din Sosyolojisi 1

İslam Tarihi 1 , Türk -İslam Edebiyatı 1

Doktora programları için kontenjan dağılımı:
İslam Tarihi 1 ,Türk -İslam Edebiyatı 1

ÖZEL HUKUK
TARİH
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:
Arap Dili ve Belagati 8, İslam Hukuku1,
İslam Mezhepleri Tarihi 3 , Kelam 3

Doktora programları için kontenjan dağılımı:
İslam Hukuku1, İslam Mezhepleri Tarihi1,

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:
Yeni Türk Edebiyatı 1, Türk Halk Edebiyatı 1, Yeni Türk Dili 2

Doktora programları için kontenjan dağılımı:
Yeni Türk Edebiyatı 1, Türk Dili 1

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
MALİYE
İŞLETME
MALİYE

2
1
4
1

2
-

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları
MADDE 13 – (1)- Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için
Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diploması veya lisans ya da yüksek lisans eğitimi,
Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun diplomasına sahip olması
gerekir.
(2)- Lisansüstü programlara başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için ALES, YDS veya eşdeğer
sınavlar ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
(3)- Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
(4)- Yükseköğretim Kurulundan denklik/okul tanıma belgesi ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasının
(c) bendinde sayılan belgeler istenir. Yabancı dille eğitim yapan anabilim dallarında Türkçe yeterlik
belgesi şartı aranmaz.
(5)- Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartları ile ilgili diğer hususları belirlemeye enstitü yönetim
kurulu yetkilidir.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1)- Yabancı uyruklu öğrenci kabulü, belirlenen kontenjan dahilinde ve ayrıca bir
sınav yapılmaksızın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile gerçekleşir. Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde mevcut veya yeni kayıt
yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu
öğrenciler için belirlenecek ücretler, cari hizmet maliyetlerini hiçbir suretle geçemez. Ancak yurt
dışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esasının geçerli olduğu durumlarda öğrenim
ücreti alınmaz.
(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim görmek üzere
müracaat eden yabancı uyruklu öğrenci adayları, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav
yapılmaksızın, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci
olarak kabul edilirler.
(3) Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.00, yüksek
lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.50 olması
gerekir.
(4) Kayıtlar, her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü kayıt süresi içerisinde, diğer öğrenci
kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde teslim ederek kesin
kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi
gerekli evraklar şunlardır:
a) Diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı tercümesi,
b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi,
c) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği ve onaylı tercümesi.
(5) Kayıtları alınan adayların, ilgili enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığınca,
lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları
değerlendirilir. Yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık
programı uygulamalarında, 15 inci madde hükümleri uygulanır.
(6) Yabancı uyruklu olup Türkiye’de ki bir yükseköğrenim kurumunda okuyan öğrencilerin
yatay geçişinde, ilgili anabilim dalı yabancı uyruklu yatay geçiş kontenjanı dâhilinde 12 nci
maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde sayılan koşullar aranarak, 17 nci madde hükümleri
uygulanır.
(7) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar enstitü yönetim kurulu kararlarıyla
belirlenir.

YABANCI UYRUKLU BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER
1. Başvuru formu vesikalık fotoğraf bilgisayardan eklenerek çıktısı alınacaktır
2. TÖMER ya da ERSEM’ den alınan Türkçe Yeterlik Belgesi (olmayanlar bir dil hazırlık
sonucunda C-1 i belgesini alırlarsa kayıtları yapılacaktır.)
3. Lisans öğrenimini Türkiye de yapan yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli ALES Belgesi
4. Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden YDS’den en az
55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil
bir puan alması gerekir.
5. Pasaportun tasdikli sureti
6. Diploma (Türkçeye çevrilmiş)
7. Transkript (Türkçeye çevrilmiş)
8. Denklik belgesi (Kurumca Yükseköğretim kurumundan istenecek)

BAŞVURU TARİHİ: 7 – 8 – 9 Ağustos 2017 günü saat 17:00’ ye kadar
MÜLAKAT ve/veya YAZILI SINAV TARİHİ: 21 – 22 Ağustos 2017
(Sınavlar İlgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında Yapılacaktır.)
KESİN KAYIT TARİHLERİ: 28-31 Ağustos 2017
BOŞ KONTENJANLAR İÇİN YEDEK ADAYLARDAN DİLEKÇE
ALINMASI : 05 Eylül 2017
KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI VE KAYITLAR : 6 – 8 Eylül 2017
NOT :Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. “Başvuruda belgelerin
asılları görülecek ancak belgelerin asılları kesinlikle alınmayacaktır.” Posta ile kayıt
yapılamaz. Belirtilen tarihlerlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia
edemez. İstenilen 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.

