
1  

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

2021-2022 BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI 
 

TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 
 

Anabilim Dalı Kontenjan 
Bilim Sınavı/ 

ġekli 

ALES 

Puan Türü 
Y. Dil Puanı Özel KoĢullar 

Coğrafya 10 
Yüz Yüze/Yazılı 

SÖZ.55 - 
Coğrafya Bölümü veya Coğrafya 

Öğretmenliği lisans mezunu 
olmak 

İktisat 10 Yüz Yüze/Yazılı EA.55 İngilizce-40 
İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi 
Bölümleri mezun olmak 

İşletme 6 Yüz Yüze/Yazılı EA.55 İngilizce-40 
İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi 

Bölümleri mezun olmak 

Bölgesel Kalkınma 5 Yüz Yüze/Yazılı EA.55 - 
İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi 
Bölümleri mezun olmak 

Eğitim Bilimleri 

Eğitim Yönetimi Alanı 8 Yüz Yüze/Yazılı EA.55 İngilizce-40 
Eğitim Fakültesi bölümleri 
mezunu olmak 

Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme Alanı 

6 
Yüz Yüze/Yazılı 

EA.55 İngilizce-40 
Eğitim Fakültesi bölümleri 
mezunu olmak 

DOKTORA 

Anabilim Dalı Kontenjan 
Bilim Sınavı/ 

ġekli 

ALES 

Puan Türü 
Y. Dil Puanı Özel KoĢullar 

Coğrafya 1 Yüz Yüze/Yazılı SÖZ.55 55 
Coğrafya veya Coğrafya Eğitimi 

alanında tezli yüksek lisans 
mezunu olmak. 

Temel İslam Bilimleri 2 
Yüz Yüze/Yazılı 
ve Mülakat 

SÖZ.55 55 
Kelam bilim dalında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak 

 Önemli Açıklama 

*Lisansüstü transkripte, 4’lük notların 100’lük nota dönüşümünde YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır. 

*Lisansüstü başvuru koşulları ve değerlendirme ile ilgili ilanda yer almayan hüküm ve durumlar için, 11.01.2018 

tarih ve 30298 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

ile Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararları geçerlidir. 

 TEZLĠ YÜKSEK LĠSAN BAġVURU KOġULLARI 

1- Adayların lisans derecesine sahip olmaları, (Mezuniyet bilgileri YÖKSİS veri tabanından sistem tarafından 

otomatik olarak çekilecektir.) 

2- Lisans transkript belgesi, (mezuniyet not ortalaması YÖK çevrim tablosuna göre sistem tarafından otomatik 

olarak hesaplanır. Transkript belgesi başvuru sistemine yüklenecektir.) 

3- Başvurulan programın puan türünden ALES’ten en az 55 puan almış olmak. (Belge sınav sonucunun açıklandığı 

tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir) 

4- Yabancı dil puanı istenilen programlar için, Yabancı Dil Sınavından en az 40 ve üzeri puan almış olmak. (Dil 

şartı aranmayan programlar için bu şart zorunlu olmamakla beraber yabancı dil puanına sahip adaylar almış 

oldukları yabancı dil puanını çevrimiçi sistemine girebilirler.) (YDS, YÖKDİL, e-YDS sınav sonuçları 5 yıl, 

TOEFL sınav sonucu 2 yıl süre ile geçerlidir.) 

5- Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin yapılmış olduğuna 

dair belge (denklik belgesi başvuru sistemine yüklenecektir.) 

6- Birden fazla tezli yüksek lisans programına aynı anda başvuru yapılamaz. Aksi takdirde her iki başvuru da 

geçersiz sayılacaktır (Tezsiz yüksek lisans programları bu kapsamda değildir.) 

7- Askerlik durum belgesi, (e-devlet’ten alınan belge de geçerlidir.) 

8- Yabancı uyruklu adaylar başvuramaz, ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş olanlar yurtiçi 

programlara başvuru yapmaları halinde ilandaki bütün şartlardan sorumlu olup bilim sınavına gireceklerdir. 

9- Başvurular online olarak (Enstitü web sayfasından http://sosbilens.harran.edu.tr/) yapılacaktır. Posta, e-posta 

yolu ile veya şahsen başvuru kabul edilmemektedir. Çevrim içi başvuru esnasında istenilen belgeleri sisteme 

yüklemeyen adayların başvuruları onaylanmayacaktır. 

http://sosbilens.harran.edu.tr/
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Online baĢvuruda sisteme yüklenecek belgeler 

* ALES belgesi güncel ÖSYM çıktısı 

* Diploma/Çıkış Belgesi (e-devlet’ten alınan belge de yüklenebilir.) 

* Transkript Belgesi (e-devlet’ten alınan belge de yüklenebilir.) 

* Yabancı Dil Belgesi ile başvuran adaylardan ÖSYM çıktısı 

* Askerlik Son Durum Belgesi (e-devlet’ten alınan belge de yüklenebilir.) 

*Adayların online başvuru için transkript belgesini yüklemeleri zorunludur. Transkript yerine mezuniyet 

belgesi, diploma veya not ortalamalarını gösteren onaysız başka bir belge yüklemeleri hâlinde başvuruları 

geçersiz sayılacaktır. 

 
DOKTORA BAġVURU KOġULLARI 

1- Adayların Lisans ve Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmaları (Mezuniyet bilgileri YÖKSİS veri 

tabanından sistem tarafından otomatik olarak çekilecektir.) 

2- Lisans ve tezli yüksek lisans transkript belgesi (mezuniyet not ortalamaları YÖK çevrim tablosuna göre sistem 

tarafından otomatik olarak hesaplanır. Transkript belgeleri başvuru sistemine yüklenecektir.) 

3- Başvurulan programın puan türünden ALES’ten en az 55 puan almış olmak. (Belge sınav sonucunun açıklandığı 

tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir) 

4- YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 

bu puan muadili bir puan almış olmak (YDS, YÖKDİL, e-YDS sınav sonuçları 5 yıl, TOEFL sınav sonucu 2 yıl 

süre ile geçerlidir.) 

5- Yabancı ülkelerde lisans ve yüksek lisans programlarını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin YÖK’ten denklik 

belgesi almış olmaları (denklik belgeleri başvuru sistemine yüklenecektir.) 

6- Birden fazla doktora programına aynı anda başvuru yapılamaz. Aksi takdirde her iki başvuru da geçersiz 

sayılacaktır. 

7- Askerlik durum belgesi, (e-devlet’ten alınan belge de geçerlidir.) 

8- Yabancı uyruklu adaylar başvuramaz, ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş olanlar yurtiçi 

programlara başvuru yapmaları halinde ilandaki bütün şartlardan sorumlu olup bilim sınavına gireceklerdir. 

9- Başvurular online olarak (Enstitü web sayfasından http://sosbilens.harran.edu.tr/) yapılacaktır. Posta, e-posta 

yolu ile veya şahsen başvuru kabul edilmemektedir. Çevrim içi başvuru esnasında istenilen belgeleri sisteme 

yüklemeyen adayların başvuruları onaylanmayacaktır. 

 
 Online baĢvuruda yüklenecek belgeler 

* ALES belgesi güncel ÖSYM çıktısı 

* Diploma/Çıkış Belgesi (e-devlet’ten alınan belge de yüklenebilir.) 

* Transkript Belgeleri, lisans ve -tezli yüksek lisans, (e-devlet’ten alınan belgeler de yüklenebilir.) 

* Yabancı Dil Belgesi ÖSYM çıktısı 

* Askerlik Son Durum Belgesi (e-devlet’ten alınan belge de yüklenebilir.) 

*Adayların online başvuru için transkript belgelerini yüklemeleri zorunludur. Transkriptlerin yerine mezuniyet 

belgesi, diploma veya not ortalamalarını gösteren onaysız başka bir belge yüklemeleri hâlinde başvuruları 

geçersiz sayılacaktır. 

 
DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTÜ 

Yüksek Lisans: Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20'si, bilim 

sınavından alınan notun %20'si (bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir) ile YDS, YÖKDİL veya 

Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından alınan puanın %10'unun 

toplamının en az 60 olması gerekir. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların başarı hesaplamasındaki yabancı dil 

yüzdelik oranı sıfır (0) olarak değerlendirilir. Ayrıca Adayın, bilim sınavından en az 60 puan almış olması 

gerekir. Bilim sınavından 60’dan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Değerlendirme sonunda 

60 ve üstünde bir puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan 

edilen kontenjanlar dâhilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilirler. Başarılı kabul edilen adaylar kesin 

kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde haklarını kaybedeceklerdir. Bunların yerine bilim başarı puanı sıralamasına 

(en az 60 olması) uymak koşulu ile asıl listeden kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar bir yedek liste ilan 

edilecektir. İkinci bir yedek liste ilan edilmeyecektir. Hesaplama sonucunda eşit puana sahip adaylardan lisans 

mezuniyet not ortalaması daha yüksek olanlara öncelik verilir. 

http://sosbilens.harran.edu.tr/
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Doktora: Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 10'u, 

yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15'i, bilim sınavının %25'inin (bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü 

 olarak yapılabilir) toplamının en az 70 olması gerekir. Ancak Adayın, bilim sınavından en az 70 puan almış 

olması gerekir. Bilim sınavından 70’den daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Doktora giriş 

puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora 

programlarına kabul edilirler. Başarılı olarak kabul edilen adaylar kesin kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde 

haklarını kaybedeceklerdir. Bunların yerine Bilim başarı puanı sıralamasına (en az 70 olması) uymak koşulu ile 

asıl listeden kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar bir yedek liste ilan edilecektir. İkinci bir yedek liste ilan 

edilmeyecektir. Hesaplama sonucunda eşit puana sahip adaylardan lisans mezuniyet not ortalaması daha yüksek 

olanlara öncelik verilir. 

 
TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA BAġVURU VE SINAV TARĠHLERĠ 

 

BaĢvuru Tarihleri 14-24 Ocak 2022 (mesai bitimine kadar) 

Sınav Yeri İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı 

Bilim sınavı 
(Bilim sınavına katılacak adayların sınav günü ve saatinde ilan 
edilen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.) 

 

27 Ocak 2022 Perşembe Saat: 10:00 

Kazanan Adayların İlanı 
(Enstitü web sayfasından ilan edilecektir.) 

31 Ocak 2022 

Kesin Kayıt Tarihleri 
(Kayıtta istenilen diğer belgeler, web sayfamızda ilan edilecektir. 

Ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.) 

 

01-02 Şubat 2022 (mesai saatleri içerisinde) 

Yedek listedeki adayların ilanı 
(ikinci bir yedek liste ilan edilmeyecektir.) 

03 Şubat 2022 

Kayıt hakkı kazanan yedek adayların kayıt tarihi 04 Şubat 2022 (mesai saatleri içerisinde) 

Ders Kayıtları 07-11 ġubat 2022 

 

Önemli Notlar: 

 

1- Başvuru ve kayıt ile ilgili tüm sorularınız ve önerileriniz telefon ile değil sadece e-posta ile 

cevaplanacaktır. Enstitünün e-posta adresi ile iletişime geçiniz. 

2- Başvuru ve kayıt süresince mesai gün ve saatleri içerisinde olmak kaydıyla gönderdiğiniz e- 

postalarınıza Enstitümüzce geri dönüş sağlanacaktır. 

3- Olası değişiklik ve durumlardan zamanında haberdar olmak ve mağduriyet yaşamamak için 

adayların başvuru ve kayıt tarihlerini, Üniversitemizin ve Enstitümüzün resmi internet sayfalarından 

takip etmeleri gerekmektedir. Bu iletişim kanallarından yapılmış duyurular, adayların şahıslarına 

yapılmış duyurular olarak kabul edilecektir. 

4- Duyuruların takip edilmesi tamamen adayların yükümlülüğündedir. 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilgileri: 

E-Posta Adresi: sosbilens@harran.edu.tr 
Telefon: (0414) 318 30 00 Dahili tlf. 3769 ve 1624 
 

 

mailto:sosbilens@harran.edu.tr

