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DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU VE KONTENJAN İLANI
DOKTORA PROGRAMI KONTENJANI
ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

Genel
Kon.

Yabancı
Uyruklu

Yatay
Geçiş

DOĞU DİLLERİ

Kore Dili ve
Edebiyatı

3

-

-

Ermeni Dili ve Ed.
Bütünleşik
Doktora Programı

5

2

-

ÖZEL ŞARTLAR
Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, ALES sözel puanı değerlendirilecektir.
1. YDS’den (Kore Dili dışında) en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir.
2. Yabancı Dil Puanı ( Kore Dili) Puanı en az 80 olması gerekir.
3. Doktora programına Kore Dili ve Edebiyatı veya Kore Dil Eğitimi Yüksek Lisans mezunları
başvurabilir.
4. Mülakat ve yazılı sınav yapılmayacaktır.
1. 4 yıllık Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı lisans mezunu olmaları
2. ALES Puanının en az 80 ve Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 100 üzerinden 80 veya
4 üzerinden 3 olması gerekir.
3. YDS’den (Ermeni Dili dışında) en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir.
4. Yabancı Dil Puanı (Ermenice) Puanı en az 80 olması gerekir.
5. Mülakat ve yazılı sınav yapılmayacaktır.

DOKTORA PROGRAMI KONTENJANI
ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

Genel
Kon.

Yabancı
Uyruklu

Yatay
Geçiş

ÖZEL ŞARTLAR
Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, ALES sözel puanı değerlendirilecektir.
1. Gazetecilik Anabilim Dalında yüksek lisansını yapmış olanlar başvurabilir.

GAZETECİLİK

-

2

-

-

2. Mülakat Sınavı Yapılacaktır. Yazılı sınav yapılmayacaktır.
3. Mülakat notu 60’ ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

DOKTORA PROGRAMI KONTENJANI
ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

Genel
Kon.

Yabancı
Uyruklu

Yatay
Geçiş

ÖZEL ŞARTLAR
Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, ALES sözel puanı değerlendirilecektir.

FELSEFE VE DİN
BİLİMLERİ

Din Psikolojisi

1

-

1

Din Eğitimi

2

-

-

İslam Felsefesi

2

-

-

Din Felsefesi

2

-

-

Din Psikolojisi veya Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak ve doktora başvuru şartlarını
sağlamış olmak, Mülakat ve yazılı sınav yapılmayacaktır.
Din Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve doktora başvuru şartlarını sağlamış olmak,
Mülakat ve yazılı sınav yapılmayacaktır.
İslam Felsefesi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve doktora başvuru şartlarını sağlamış olmak,
Mülakat ve yazılı sınav yapılmayacaktır.
Din Felsefesi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve doktora başvuru şartlarını sağlamış olmak,
Mülakat ve yazılı sınav yapılmayacaktır.

DOKTORA PROGRAMI KONTENJANI
ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

Genel
Kon.

Yabancı
Uyruklu

Yatay
Geçiş

ÖZEL ŞARTLAR
Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, ALES sözel puanı değerlendirilecektir.
1. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında yüksek lisansını yapmış olanlar başvurabilir.

HALKLA
İLİŞKİLER VE
TANITIM

2

-

-

2. Mülakat Sınavı Yapılacaktır. Yazılı sınav yapılmayacaktır.
3. Mülakat notu 60’ ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

DOKTORA PROGRAMI KONTENJANI
ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

Genel
Kon.

Yabancı
Uyruklu

Yatay
Geçiş

ÖZEL ŞARTLAR
Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, ALES sözel puanı değerlendirilecektir.

İLETİŞİM

1. Yüksek lisansını yapmış olanlar başvurabilir.
2

1

-

2. Mülakat Sınavı Yapılacaktır. Yazılı sınav yapılmayacaktır.
3. Mülakat notu 60’ ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

DOKTORA PROGRAMI KONTENJANI
ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

Genel
Kon.

Yabancı
Uyruklu

ÖZEL ŞARTLAR

Yatay
Geçiş

Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, ALES sözel puanı değerlendirilecektir.
1. YDS, YÖKDİL benzeri ulusal resmi yabancı dil sınavlarında İngilizce’den geçerliliği devam
eden Yabancı Dil puanı; YDS/YÖKDİL-85, TOEFL IBT-100, CAE-A, CPE-B, PTE-80 ve üzeri
puan almaları veya YÖK’nun kabul ettiği uluslararası yabancı dil sınavların (İngilizce’den)
eşdeğerlik tablosunda karşılık gelen puanı aldığını belgeleyenler,
2. YDS’den (İngilizce dışında) en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen
bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir.

İNGİLİZ DİLİ VE
EDEBİYATI

2

-

-

3. Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet alanı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Kültürü ve
Edebiyatı gibi anabilim dallarının İngiliz Edebiyatı alanından mezunu olmak.
4. Doktora eğitimini, İngiliz Edebiyatı alanında yapması gerekmektedir.
5. Mülakat ve yazılı sınav yapılacaktır.
(Sınav Puanı hesaplanırken, Mülakat ve Yazılı Sınav notlarının aritmetik ortalaması alınacaktır)

DOKTORA PROGRAMI KONTENJANI
ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

Genel
Kon.

Yabancı
Uyruklu

Yatay
Geçiş

ÖZEL ŞARTLAR
Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, ALES eşit ağırlıklı puanı değerlendirilecektir.
1. Kamu Hukuku doktora programına başvuracak adayların Hukuk Fakültesi mezunu olmaları ve
Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir.

KAMU HUKUKU
(Kırıkkale Ünv.
Ortak)

2

-

-

2. Mülakat sınavı yapılacaktır. Yazılı sınav yapılmayacaktır.
3. Mülakat notu 60’ ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

DOKTORA PROGRAMI KONTENJANI
ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

Genel
Kon.

Yabancı
Uyruklu

Yatay
Geçiş

ÖZEL ŞARTLAR
Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, ALES eşit ağırlıklı puanı değerlendirilecektir.
1. Özel Hukuk doktora programına başvuracak adayların Hukuk Fakültesi mezunu olmaları ve
Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir.

ÖZEL HUKUK

2

-

1

2. Mülakat sınavı yapılacaktır. Yazılı sınav yapılmayacaktır.
3. Mülakat notu 60’ ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

DOKTORA PROGRAMI
KONTENJANI
Genel
Yabancı
Yatay
Kon.
Uyruklu
Geçiş

ÖZEL ŞARTLAR
Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, ALES sözel puanı değerlendirilecektir.

Yeniçağ Tarihi

3

-

-

TARİH

1. Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı doktora programına, yüksek lisansını Yeniçağ Tarihi Bilim Dalında
yapanlar başvurabilir.
2. Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı doktora programına, yüksek lisansını Yakınçağ Tarihi Bilim
Dalında yapanlar başvurabilir.

Yakınçağ Tarihi

2

-

-

3. Mülakat sınavı yapılacaktır. Yazılı sınav yapılmayacaktır.
4. Mülakat notu 60’ ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

DOKTORA PROGRAMI KONTENJANI
ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

Genel
Kon.

Yabancı
Uyruklu

Yatay
Geçiş

ÖZEL ŞARTLAR
Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, ALES sözel puanı değerlendirilecektir.
1. Sanat Tarihi Bölümü Lisans mezunu olmak

SANAT TARİHİ

3

-

-

2. Sanat Tarihi Anabilim Dalı yüksek lisans derecesine sahip olmak
3. Mülakat sınavı yapılacaktır. Yazılı sınav yapılmayacaktır.
4. Mülakat notu 60’ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

DOKTORA PROGRAMI KONTENJANI
ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

Genel
Kon.

Yabancı
Uyruklu

Yatay
Geçiş

ÖZEL ŞARTLAR
Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, ALES sözel puanı değerlendirilecektir.

TEMEL İSLAM
BİLİMLERİ

Tefsir bilim dalında yüksek lisans yapmış ve doktora başvuru şartlarını sağlamış olmak,

Tefsir

7

5

-

Hadis

2

3

-

İslâm Hukuku

6

2

-

İslam Hukuku bilim dalında yüksek lisans yapmış ve doktora başvuru şartlarını sağlamış olmak.
Mülakat ve yazılı sınav yapılmayacaktır.

İslâm Mezhepleri
Tarihi

2

2

-

İslam Mezhepleri Tarihi ve Kelam bilim dallarından yüksek lisans yapmış ve doktora başvuru
şartlarını sağlamış olmak. Mülakat ve yazılı sınav yapılmayacaktır.

Mülakat ve yazılı sınav yapılmayacaktır.
Hadis bilim dalında yüksek lisans yapmış ve doktora başvuru şartlarını sağlamış olmak.
Mülakat ve yazılı sınav yapılmayacaktır.

DOKTORA PROGRAMI KONTENJANI
ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

Genel
Kon.

Yabancı
Uyruklu

Yatay
Geçiş

ÖZEL ŞARTLAR
Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, ALES sözel puanı değerlendirilecektir.

Yeni Türk
Edebiyatı

TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI

3

Türk Halk
Edebiyatı

3

Türk Dili

9

-

-

-

-

-

-

1. Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalına başvuracak adayların, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalından
Yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir.
2. Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalına başvuracak adayların, Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalından
Yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir.
3. Türk Dili Bilim Dalına başvuracak adayların, Yeni Türk Dili Bilim Dalı, Eski Türk Dili Bilim
Dalı, Türk Dili Bilim Dalı veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalından
yüksek lisans yapmış olması gerekmektedir.
4. Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalına başvuracak adayların, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalından
yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir.

Eski Türk
Edebiyatı

4

-

-

5. Bütün Bilim Dalları için, Mülakat sınavı yapılacaktır. Yazılı sınav yapılmayacaktır.
6. Mülakat notu 60’ ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ve GİRİŞ ŞARTLARI
1- Doktora Programına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 veya 4’ lük sistemde
en az 2.00 (CC) olması gerekir. Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların, en az 100 üzerinden
80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalaması olması gerekir.
2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının anabilim dallarının istemiş olduğu puan türünden en az 55 standart
puan olması gerekir. veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan (GRE/GMAT) eşdeğer puan almış olmaları gerekir.
Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların en az 80 ALES puanı olması gerekir.
3- Doktora Programına başvuracak adayların anadili dışında, YDS’ den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı
dillerden yapılan sınavlardan bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.
Lisansüstü eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların; Öğrenim görecekleri yabancı dilde Doktora için en az YDS’den 80 puanı
ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan birinden bu puanlara eş değer bir puan almaları gerekir. Bilim alanı yabancı dil ile
ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.
Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalaması
diplomalarında 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde olanlar (4’lük, 3’lük ve benzeri) ile sadece farklı sistemde olanların (4’lük, 3’lük ve
benzeri) farklı sistemden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yükseköğretim Kurulunun 100’lük not sisteme dönüşüm tablosu esas alınır.

45678-

Doktora Programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında;
a) Mülakat Sınavı Yapılanların; Başvuran adayların tamamı mülakat sınavına alınacaktır. ALES puanının %50’si, yüksek lisans
mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun % 15’i, mülakat notunun %20’si dikkate alınarak sıralama yapılır ve bu şekilde
hesaplanan başarı notunun en az 60 olması gerekir.
b) Mülakat Sınavı Yapılmayanların; ALES puanının %50’i, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u, yabancı dil notunun % 20’si
dikkate alınarak sıralama yapılır.
Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla doktoraya başvuracaklar için başarı puanının hesaplanmasında lisans
not ortalaması kullanılır. Başarı puanının en az 60 olması gerekir, 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan
edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir.
Mülakat sınavı yapılan Anabilim Dallarında mülakata katılmak zorunludur. Mülakat sınavına katılmayan adayların ortalama puanı kaç
olursa olsun başarısız sayılacaktır.
Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak erkek adayların askerlik görevi açısından bir sakıncasının olmaması gerekir.
Tezsiz Yüksek Lisans mezunları, doktora programına müracaat edemez.
Tezsiz yüksek lisans programları hariç, adaylar her iki programı kazansalar bile aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz
ve devam edemezler.
Yabancı diller üzerine yürütülen programlarda adayların ikinci bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmaları istenir.

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER (GENEL)
1- Başvuru dilekçesi
2- ALES sonuç belgesi
3- Doktora Programına başvuranların Yabancı Dil Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
4- Doktora programlarına başvuracak adayların lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,
5- Doktora programlarına başvuracak adayların lisans, yüksek lisans not durum belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi, (4’ lük sisteme tabi
birimlerden mezun olanlar ile transkriptlerinde 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.)
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC. Kimlik numaralı olması gerekmektedir.)
7- 1 adet fotoğraf
8- Özgeçmiş (özel bir formatı yok)
NOT: Başvuruda, belgelerin asılları görülecek ancak belgelerin asılları kesinlikle alınmayacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı görülüp fotokopisi alınacaktır
2- Transkript Belgesinin aslı görülüp fotokopisi alınacaktır
3- ALES sonuç belgesi
4- Yabancı Dil Belgesi
5- İki adet fotoğraf
6- Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için)
NOT: Kesin Kayıtta, belgelerin asılları görülecek ancak belgelerin asılları kesinlikle alınmayacaktır.
YAZILI / MÜLAKAT SINAV YERLERİ
1- Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Sanat Tarihi Anabilim Dalı Başkanlıklarının sınavları, Edebiyat Fakültesindeki
kendi Anabilim Dallarında yapılacaktır.
2- Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanlıklarının sınavları, Hukuk Fakültesindeki kendi Anabilim Dallarında yapılacaktır.
3- Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema ve İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlıklarının sınavları,
İletişim Fakültesindeki kendi Anabilim Dallarında yapılacaktır.

Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ
MADDE 17 – (1) Enstitü dışında başka bir yükseköğretim kurumundaki tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi Enstitü bünyesinde yürütülen
yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilir.
Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları; her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen süre içinde alınır. Yatay geçiş başvurusu için
öğrencinin;
a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü
programında almış olduğu dersleri başarı ile tamamlamış ve en az bir yarıyıl ders almış olması gerekir. Normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir
yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan daha az süresi kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar. Enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kabul edildiği
programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak
ayrıca belirtilir. Öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda programa intibak ettirilir. Yatay geçiş yapan öğrenci, geldiği kurumda ders
yükümlülüğünü tamamlamış olsa dahi yeni dersler verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir.
b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması,
c) Başarısız dersi bulunmaması ve not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta, en az 75 (CB), doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 (BB) olması,
ç) Disiplin cezası almamış olması, şartları aranır.
(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili
anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını müdürlüğe bildirir. Kontenjanlar, enstitü
yönetim kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.
(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yapar.
(4) Adayların durumu yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora programında aldığı derslerdeki başarı notuna göre sıralanır ve bu sıralama enstitü
yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.
(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
belirlenir.

(6) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez. Program isimleri farklı ders içerikleri aynı olan lisansüstü programları
arasında yatay geçiş kararı anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
b) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir, ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim
programlarına yatay geçiş kabul edilmez.
c) Program amaç ve içerikleri aynı olan tezli lisansüstü programlardan, tezsiz lisansüstü programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir. Tezsiz lisansüstü
programlardan, tezli lisansüstü programlara yatay geçiş yapılamaz.
ç) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.
Not: Vakıf üniversitelerinin lisansüstü programlarından yalnızca ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
123456789-

Başvuru dilekçesi.
Öğrenci Belgesi.
Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının her biri için Not Belgesi (Transkript)
Yatay geçiş yapmak istediği programda alıp başarılı olduğu derslerin, ders içerikleri (onaylı).
Disiplin Cezası almadığına dair belge.
Lisans, Yüksek Lisans mezuniyet belgelerinin asılları görülüp, fotokopileri alınacak.
Lisansüstü programına kayıt yaptırdığı zaman kullanılan ALES sonuç Belgesi.
1 adet fotoğraf.

Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI
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 öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar enstitü yönetim kurulu kararlarıyla belirlenir.
YABANCI UYRUKLU BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER
1. Başvuru dilekçesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf
2. TÖMER ya da ERSEM’ den alınan Türkçe Yeterlik Belgesi (olmayanlar bir dil hazırlık sonucunda C-1 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)

ADAYLARIN DİKKATİNE!!!
Asıl listeden süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Belirtilen tarihlerde dilekçe vermeyip kayıt yaptırmayan yedek adaylar da kayıt
hakkını kaybederler. Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir.
POSTA İLE KAYIT YAPILAMAZ. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday her hangi 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.
Kesin kayıt işlemleri belgelerin asılları ile yapılacaktır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde
Lisansüstü Eğitime Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
15 Aralık 2017

Kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi

18-29 Aralık 2017 İlanların Yapılması
02-05 Ocak 2018
8 Ocak 2018

Başvuru ve Onay (Başvuru ve onay işlemleri şahsen müracaatla
yapılacak olup, online başvuru ve onay işlemi yapılmayacaktır.)
Listelerin İlanı

8-9 Ocak 2018

İtirazların Alınması ( 9 Ocak 2018 Saat: 17,00'a kadar)

10 Ocak 2018

Kesin Listelerin Anabilim Dallarına Gönderilmesi

11-12 Ocak 2018

Yazılı / Mülakat Yapılması

12 Ocak 2018

Saat 17,00'ye kadar listelerin (Notların)
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi

15 Ocak 2018

Listelerin İlanı

15-16 Ocak 2018

İtirazların Alınması ( 16 Ocak 2018 Saat: 17,00'a kadar)

17-19 Ocak 2018

Asil Adayların Kesin Kayıtları

22 Ocak 2018
23-26 Ocak 2018

Yedek Adayların çağrılması ve kesin kayıtları
Danışmanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Bildirilmesi

Müracaat-Belge Teslimi-Kayıt Yeri: Erciyes Üniversitesi Merkez Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

