
Bilim Dalı Porgramı Engelli Kontenjanı Kontenjan Özel Şartlar ve ALES Puan Türü
Eğitim Programları ve 
Öğretim

Tezli Yüksek Lisans 1 6
Eğitim Fakültesi mezunu veya Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olanlar.
ALES Puan Türü: Eşit Ağırlık (EA)

Sınıf Öğretmenliği 
Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans 2 15

Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalından lisans diploması almış olanlar ya da iki 
yıldır sınıf öğretmenliği görevini yapıyor olanlar (Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı lisans 
diplomasına sahip olmayıp sınıf öğretmenliği yapan adayların ayrıca kurumlarından aldıkları görev ve 
süresini gösteren belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir).
ALES Puan Türü: Eşit Ağırlık (EA)

Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 2 15
Eğitim Fakültelerinin Matematik Eğitimi Anabilim Dalından lisans diploması almış olanlar.
ALES Puan Türü: Sayısal (SAY)

Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 2 20

Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi veya Biyoloji Eğitimi Ana Bilim 
Dallarından lisans diploması almış olanlar.
ALES Puan Türü: Sayısal (SAY)

Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora 1 7

-Lisans diplomasıyla başvuruda bulunacak adaylardan Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana 
Bilim Dalından Lisans diplomasına sahip olanlar.
-Yüksek Lisans diplomasıyla başvuruda bulunacak adaylardan Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalından Tezli 
Yüksek Lisans diplomasına sahip olanlar.                                                                                                                                                                                                                                                   
ALES Puan Türü: Sözel (SÖZ)

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 1 15
Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalından lisans diplomasına sahip olanlar.
ALES Puan Türü: Sözel (SÖZ)

Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 2 12
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konservatuvarların müzik alan/bölümü 
mezunu olanlar
ALES puan Türü: Eşit Ağırlık, Sayısal, Sözel (EA, SAY, SÖZ)

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Başvuru için Adayların Yapması Gerekenler
- Başvurular sadece online olarak yapılacak olup online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir. 
- Online başvuru sistemi enstitü ilanında istenilen eğitim ve not bilgilerini YÖK ve ÖSYM sistemlerinden otomatik olarak çekecektir. 
- Bu nedenle sisteme herhangi bir evrak taraması (diploma, transkript, ALES belgesi vb.) yapılmayacaktır. 
- Ancak ÖSYM'ce eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının, ALES taban puanına karşılıkları YÖK tarafından belirlenen sınavların ve yurt dışı lisans/yüksek lisans mezuniyetlerinin bilgisi, ilgili kurumların sisteminden 
çekilememesinden dolayı Online başvuru esnasında 6: Ek Bilgiler sekmesinde sonuç/mezuniyet belgesi yüklemesi yapılmalıdır. 
- Engelli (enaz %40 engeli bulunan) kontenjanından başvuru yapacak adaylar Engelli Online Başvuru butonunu kullanarak başvurularını yapacaklardır.
- Engelli kontenjanından başvuru yapacak adayların engel durumunu gösterir sağlık kurulu raporunu Online başvuru esnasında 6: Ek Bilgiler Özgeçmiş kısmını seçip sisteme yüklemesi gerekmektedir. Yüklenmesi gereken başka evrak varsa 6: Ek 
Bilgiler Diğer kısmı seçilerek yapılacaktır.
- Pedagojik formasyon sertifikası isteyen bilim dalı için ilgili sertifikanın Online başvuru esnasında 6: Ek Bilgiler Diğer kısmı seçilerek  sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
-Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı lisans diplomasına sahip olmayıp sınıf öğretmenliği yapan adayların ayrıca kurumlarından aldıkları görev ve süresini gösteren belgelerini Online başvuru esnasında 6: Ek Bilgiler Diğer kısmı seçilerek  
sisteme yüklemesi gerekmektedir.
- Öğrenci adayları online başvuru yaptıkları sayfanın çıktısını alıp mülakat listelerine girmeleri durumunda mülakat sınavında ilgili belgeyi ibraz edecektir. Online başvuru işlemlerinde istenen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.

T.C.
 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 Öğrenci Alım İlanı

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 7. 8. 12. 13. ve 14. maddeleri gereğince 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında aşağıda belirtilen Ana 
Bilim Dallarına bağlı Bilim Dallarının Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Başvuru Tarihleri: 08-16 TEMMUZ 2019
Anabilim Dalı

Eğitim Bilimleri

Temel Eğitim

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

11. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecek, kesin kayıtları yapılmayacaktır.
12. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder. Yerlerine yedek listeden ilan edilen adayların kaydı yapılır. Yedek adaylar ilan edilen süre içerisinde kayıt evrakları ile enstitüye başvuruda bulunur. Puan sıralamasına göre kayıtları yapılır. 
13. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Birden fazla lisansüstü programa kayıt yapılması durumunda öğrencinin lisansüstü programdan ilişiği kesilir.
14. Adaylar yalnızca bir Bilim Dalına müracaat edebilir.
 (Online ön kayıt başvurusu esnasında adayların başvuru yapacakları tezli yüksek lisans/doktora programına ait ALES puan türünü ve notunu hatasız olarak girmeleri gerekmektedir. Aksi halde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır).

5. ALES puanı, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. 
6. Tezli yüksek lisans programlarına; ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat/yetenek sınavından alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir. 
7. Doktora programlarına; lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans, yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ALES ve mülakat/yetenek sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.
8. Adayların ön kayıt başvuruları ilan edilen tarihlerde ilgili enstitü sayfasından online olarak yapılacaktır. Ön kayıt için şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.
9. Kesin kayıt aşamasında şahsen ya da noter onaylı vekâlet verdiği kişi tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. Posta, kargo veya diğer yollarla yapılan kesin kayıt başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
10. Öğrenci kayıt işlemi, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye vererek kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Kesin kayıt işleminde, başvuruda istenen belgelerin asılları veya 
enstitü tarafından onaylı örneklerinin sunulmaması durumunda kesin kayıt işlemleri yapılmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
1. Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olması gerekir.
2. 2. Yüksek lisans programlarına, başvurduğu programın ilan edilen puan türünden ALES’ten en az 60 puan veya ALES taban puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puanı alanlar başvurabilir.
3. Yükseköğrenimini yurtdışında yapan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
4. Doktora programına başvuracak adayların;
a) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
b)  Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması,
c) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olan adayların, istenilen puan türünden ALES’ten en az 65 puan veya ALES taban puanına karşılıkları YÖK tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan almış olması ve tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 
üzerinden en az 80 olması,
d) Lisans diplomasıyla başvuran adayların, istenilen puan türünden ALES’ten en az 80 puan veya ALES taban puanına karşılıkları YÖK tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan almış olması ve lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması 
gerekir. 

1. Askerlik Durum Belgesi (Temmuz 2019 tarihli)
2. Kesin kayıt formu
3. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yüksek Lisans Başvuru Belgesi (İnternet üzerinden online yapılacak başvuru sonunda alınacak belge)
4. Diplomanın veya Mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı örneği
5. Transkript (Not Durum) belgesinin aslı ve onaylı örneği.(Mezuniyet not ortalaması dörtlük sisteme göre düzenlenen adayların not ortalamalarının yüzlük sistem karşılıkları için “YÖK Not Dönüşüm Tablosu” esas alınır.)
6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8. 6 adet fotoğraf
9. Doktora programına başvuru yapan adaylar için yabancı dil sınavı sonuç belgesi
10. Engelli kontenjanından başvuruda bulunan öğrenci adayının engel durumunu gösterir sağlık kurulu raporu.
11. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı (İngilizce) için başvuru formu.
12. Bilim dallarınca başvuru özel şartları kısmında istenilen diğer belgeler.

Başvuru Tarihleri                : 08-16 Temmuz 2019
Mülakat/Yetenek Sınavına Girecek Adayların İlanı : 19 Temmuz 2019
Mülakat/Yetenek Sınav Tarihi (Tezli Yüksek Lisans)   : 22 Temmuz 2019
Mülakat/Yetenek Sınav Tarihi (Doktora) : 23 Temmuz 2019
Sınav Saati         : 10:00
Sınav Yeri          : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Merkez Yerleşkesi (Kampus) / NİĞDE
Sonuçların İlan Tarihi                    : 26 Temmuz 2019

Adresi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 1. Kat - Merkez Yerleşke Bor Yolu Üzeri 51240 Niğde
e-posta: ebe@ohu.edu.tr
Bilgi İçin Telefon: 0 388 225 43 22 – 225 43 31- 225 27 54

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Lisans mezuniyet not ortalaması, ALES puanı ve mülakat/yetenek sınav puanı değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.
Başarı puanının hesaplanması;
Tezli yüksek lisans programları için:
-Adayların mülakat/yetenek sınavına girebilmeleri için;  ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır ve belirlenen kontenjanın 3 katı kadar aday ilan edilir. 
-Giriş başarı puanının hesaplanmasında; lisans mezuniyet not ortalaması, ALES puanı ve mülakat/yetenek puanı değerlendirmeye tabi tutulur. Giriş başarı puanı; adayın ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek sınavından 
aldığı puanın %20’si toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılabilmesi için hesaplanan giriş başarı puanının 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir. 
Doktora programları için;
-Adayların mülakat/yetenek sınavına girebilmeleri için; ALES puanının %60’ı, lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır ve kontenjanın 
3 katı kadar aday ilan edilir.
-Giriş başarı puanının hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek puanının %20’si toplamı alınarak 
hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan giriş puanının 100 puan üzerinden en az 75 puan olması gerekir.
Adaylar giriş başarı puanlarına göre sıralanarak ilân edilen kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenip ilan edilecektir.
Mülakat/Yetenek sınavlarında baraj puanı 100 üzerinden en az 50 olup, daha düşük puan alan adaylar ile mülakat/yetenek sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.
Engelli Öğrenci Adayları İçin:
Çalışma güçlerinin en az %40’ından yoksun olduklarını Sağlık Kurulu Raporuyla belgelendiren engelli adaylar başvuru şartlarını taşımaları halinde kontenjan sayısının 3 katı olarak belirlenen mülakat/yetenek sınavına girecek aday sayısına dahil edilmeden doğrudan 
sınava girerler. Mülakat/yetenek sınavından en az 50 puan alan ve yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik için asgari giriş başarı puanını sağlayan söz konusu engelli adaylar, ilanda engelli adaylar için belirtilen kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler:

Kesin Kayıt Tarihleri:
Asıl Adaylar : 29 – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Enstitümüzde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır.
Yedek Adaylar : 01 – 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Enstitümüzde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır.


