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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
II. ÖĞRETİM BAŞVURU VE EK KONTENJAN İLANI
Kontenjan ve Özel şartlar aşağıdaki gibidir.
LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJAN ve ÖZEL ŞARTLAR
ANABİLİM DALI/BİLİM
DALI
SANAT TARİHİ TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI
II. ÖĞRETİM
HALKLA İLİŞKİLER VE
TANITIM TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI
II. ÖĞRETİM
SAĞLIK
YÖNETİMİ
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI
II. ÖĞRETİM
SAĞLIK HUKUKU
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI
II. ÖĞRETİM

Yüksek
Lisans

35

18

ÖZEL ŞARTLAR

1. Sanat Tarihi Tezsiz Yüksek Lisans
programına, tüm lisans mezunları başvurabilir ve
bu program ücretlidir.
2. Yazılı ve/veya mülakat sınavı
yapılmayacaktır.
1. Tüm lisans mezunları başvurabilir.
2. Bu program ücretlidir
3. Yazılı ve/veya mülakat sınavı yapılmayacaktır.
1. Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
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programına, tüm lisans mezunları başvurabilir ve
bu program ücretlidir.
2. Yazılı ve/veya mülakat sınavı yapılmayacaktır.
1. Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans programına
hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik
veya sağlık bilimleri fakültelerinden mezun olanlar
başvurabilir ve bu program ücretlidir.
2. Yazılı ve/veya mülakat sınavı yapılmayacaktır.

BAŞVURU ve GİRİŞ ŞARTLARI
1- Tezsiz yüksek lisans, programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet not
ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’ lük sistemde en az 2.00
(CC) eşdeğeri 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.
3- Tezsiz yüksek lisans II. öğretim programlarına başvuru için ALES puanı olması
zorunlu değildir. ALES puanı olmayanların ALES puanı 50 olarak
değerlendirilecek, ALES puanı 50 puanın üzerinde bulunan adayların ise ilgili puan
türünden ALES puanları değerlendirmeye alınacaktır. Mülakat sınavı
yapılmayacak olan Anabilim Dallarında; Lisans mezuniyet notunun % 60’ ı, ALES
puanının % 20’ si, varsa yabancı dil puanının % 20’ si, dikkate alınarak sıralama
yapılacaktır. Mülakat sınavı yapılacak olan Anabilim dallarında, Lisans Mezuniyet
notunun %60’ı, Yabancı Dil puanının %10’u, Ales Puanının %10’u, Mülakat Sınav
Notunun %20’si dikkate alınarak sıralama yapılacaktır.
4- Tezsiz Yüksek Lisans ikinci öğretim programlarına başvurup kesin kayıt yaptıran
öğrenci sayısı en az 10 öğrenci olmaması durumunda o anabilim dalında program
açılmayacaktır. Program açılmadığı takdirde öğrencilerin kesin kayıtta yatırmış
oldukları öğrenim ücreti kendilerine iade edilecektir. Programı açılan tezsiz yüksek
lisansa kesin kayıt yaptırıp kaydını aldırmak isteyen ve ilgili dönemlerde ders
seçmeyen öğrencilerin ücretleri iade edilmeyecektir.
5- Tezsiz yüksek lisans II. Öğretim Programlarında alınacak öğrenim ücreti her bir
ders için 420 TL. (420x10 ders : 4200) Dönem projesi (3.yarıyıl) dersi için 1000
TL’dir
6- Tezsiz yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarına başvuran, ancak yabancı dil
belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL,YDS. YÖKDİL v.b) bulunmayan adaylar, yabancı
dil puan katkısından yararlanamazlar.
7- 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 programlarına
başvuranlardan, bu durumu belgelendirdikleri takdirde yeniden ALES’e girme şartı
aranmaz.
8- Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak erkek adayların askerlik görevi açısından
bir sakıncasının olmaması gerekir.
9- Mülakat sınavı yapılan Anabilim Dallarında mülakata katılmak zorunludur.
Mülakat sınavına katılmayan adayların ortalama puanı kaç olursa olsun başarısız
sayılacaktır.
10- POSTA İLE BAŞVURU YAPILAMAZ. Elektronik ortamda başvuru yapmayanların
evrakları alınmayacaktır. Elektronik ortamda başvuru yaptığı halde evraklarını son
başvuru tarihine kadar teslim etmeyen adayların başvuruları iptal edilecektir.
BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER
Başvuru dilekçesi
Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi,
ALES sonuç belgesi
Lisans not durum belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi (4’lük sisteme tabi bölümlerden
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.)
5- Doktora Programına başvuranların Yabancı Dil Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
Bilimsel hazırlık, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans programlarına başvuranların
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varsa yabancı dil belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,
6- Doktora programlarına başvuracak adayların lisans ve yüksek lisans diploması veya
geçici mezuniyet belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,
7- 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.)
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC. Kimlik numaralı olması gerekmektedir.)
9- 1 adet fotoğraf
10- Özgeçmiş (özel bir formatı yok)
NOT: Başvuruda belgelerin asılları görülecek ancak belgelerin asılları kesinlikle
alınmayacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN İSTENECEK BELGELER
1- Diploma veya Geçiçi Mezuniyet Belgesinin aslı
2- Transkript Belgesinin aslı
3- ALES sonuç belgesi
4- İki Adet fotoğraf
5- Askerlik durum Belgesi (Erkek Öğrenciler İçin)
6- Tezsiz yüksek lisans II. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti dekontu
Not: Kesin kayıt işlemleri belgelerin asılları ile yapılacaktır.

BAŞVURU MÜLAKAT SONUÇ VE KAYIT TAKVİMİ
İŞLEM
On-Line Başvuru
Evrak Teslim Tarihi ve Yeri
Kesin Olmayan Listelerin İlanı ve
İtirazların Değerlendirilmesi

TARİH

SAAT

5 - 6 Eylül 2017

Saat 17:00’ e kadar

8 Eylül 2017

Saat 17:00’ e kadar

11 - 12 Eylül 2017

Saat 17:00’ e kadar

Kayıt Hakkı Kazananların
İlanı Kayıtlar

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

