HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2021-2022 BAHAR YARIYILI
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
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Eğitim Bilimleri

Program Ücreti
Tezsiz yüksek lisans programı;
*10 ders ve dönem projesinden oluşur.
*Toplam Program ücreti: 7.500₺
(üç taksit halinde dönem başlarında ödenir)
*Öğrenci katkı payı tutarı her dönem başı
2.500₺ Vakıflar Bankası
“TR620001500158007301397570” nolu
IBAN hesabına yatırılarak ders kaydı açılır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI
1- Adayların lisans derecesine sahip olmaları, (Mezuniyet bilgileri YÖKSİS veri tabanından sistem

tarafından otomatik olarak çekilecektir. Ancak Mezuniyeti e-devlet sisteminde görünmeyen adaylar mezuniyet
bilgilerini manüel olarak girebileceklerdir.) (Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesini başvuru
sistemine yüklenecektir.)
2- Lisans transkript belgesi, lisans tamamlama ise ön lisans transkriptti ile birlikte başvuru sistemine

yükleyeceklerdir. (Mezuniyet not ortalamaları YÖK çevrim tablosuna göre sistem tarafından otomatik olarak
hesaplanır.) Adayların online başvuru için transkript belgelerini yüklemeleri zorunludur. Transkript yerine
mezuniyet belgesi, diploma veya not ortalamalarını gösteren onaysız başka bir belge yüklemeleri hâlinde
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3- Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin yapılmış olduğuna

dair belge (denklik belgesi başvuru sistemine yüklenecektir.)
4- Yabancı uyruklu adaylar başvuramaz.
5- Tezsiz Yüksek Lisans ikinci öğretim programlarında ALES ve Yabancı Dil puanı şartı aranmamaktadır.
6- Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50.00 veya dörtlük

sistemde en az 2.00 ve eşdeğer olması gerekmektedir.
7- Askerlik durum belgesi, (e-devlet’ten alınan belge de geçerli olup başvuru sistemine yüklenecektir.)

8-Yeterli müracaat olmaması durumunda Enstitü, ilgili programın açılmamasına karar verebilir.
9-Başvurular online olarak (Enstitü web sayfasından http://sosbilens.harran.edu.tr/) yapılacaktır. Posta, eposta yolu ile veya şahsen başvuru kabul edilmemektedir. Çevrim içi başvuru esnasında istenilen belgeleri
sisteme yüklemeyen adayların başvuruları onaylanmayacaktır.
Değerlendirme Ölçütü
Tezsiz Yüksek Lisans: Başarı notu, diploma puanı (transkript) ve yazılı bilim sınavından aldıkları puana
göre adayların sıralaması yapılır ve bu sıralamaya göre en yüksek olan adaydan başlanarak kontenjan miktarı
kadar adaya programa kayıt hakkı verilir. Belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayanlar haklarını
kaybedeceklerdir. Bunların yerine başarı puanı sıralamasına uymak koşulu ile asıl listeden kayıt yaptırmayan
aday sayısı kadar bir yedek liste ilan edilecektir. Hesaplama sonucunda eşit puana sahip adaylardan lisans
mezuniyet not ortalaması yüksek olanlara öncelik verilir.
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TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
20-29 Aralık 2021 (mesai bitimine kadar)

Başvuru Tarihleri
Sınav Yeri

İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı

Bilim sınavı
(Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavına katılacak adayların
sınav günü ve saatinde ilan edilecek yerde hazır bulunmaları)

Kazanan Adayların İlanı

05 Ocak 2022 Çarşamba saat:10:00
07 Ocak 2022

(Enstitü web sayfasında ilan edilecektir.)

Kesin Kayıt Tarihleri
(Kayıtta istenilen diğer belgeler, web sayfamızda ilan edilecektir.
Ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.)

Yedek listedeki adayların ilanı

10-11-12 Ocak 2022 (mesai saatleri içerisinde)
13 Ocak 2022

(ikinci bir yedek liste ilan edilmeyecektir.)

Yedek listedeki adayların kayıtları

14 Ocak 2022 (mesai saatleri içerisinde)

Ders Kayıtları

07-11 Şubat 2022

Önemli Notlar:
1- Başvuru ve kayıt ile ilgili sorularınız ve önerileriniz için Enstitünün e-posta adresine yazınız.
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 başvuru ve
kayıt tarihleri süresince adaylar, Üniversitemizin ve Enstitümüzün resmi internet sayfasını takip etmek
zorundadır. 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
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