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T.C. 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GEÇİŞ İLANI 
 

Ana Bilim Dalı Programı 
Tezli Yüksek Lisans 

Kontenjanı 

Maliye Tezsiz Yüksek Lisans 2 

Eğitim Yönetimi  “                  “ 2 

 

Başvuru ve Kabul Koşulları 
 

1- Başvuru formu.  (Enstitünün web sayfasından çıktı alınıp doldurulacak) 

2- Lisans mezuniyet belgesinin onaylı sureti.  

3-Transkript Belgesi. (Not ortalamaları, YÖK’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları 

tablosu esas alınacaktır.) 

4- ALES sonuç belgesi, başvurduğu programın puan türünden en az 55 (Elli beş) puan almaları,  (son 5 yıl, 

2015 İlkbahar ve sonrası dönemler geçerlidir.) 

5- Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel askerlik durum belgesi. (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6- Aynı anda iki tezli programa başvuru yapılamaz.  

7-Başvuruda bulunacak adayların enstitümüzün kayıtlı öğrencisi olması ve tezsiz yüksek lisans programı 

müfredatında yer alan tüm dersleri de almış ve başarmış olması gerekir. 

8- Dönem projesine geçen öğrenciler (kayıtlı ve bitirme aşamasına gelmiş) başvuru yapamazlar.  

9- Kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans genel not ortalaması en az 3.50 olması gerekir. 

10-İlgili Ana Bilim Dalının tezli yüksek lisans geçiş talebinin yapıldığı akademik dönemde (Maliye ve Eğitim 

Yönetimi Ana Bilim Dallarının) İngilizce-40 puan yabancı dil şartını sağlanması gerekir.  

11-Tezli yüksek lisans programına geçiş yapılabilmesi için bu programa ilgili yılda (2019-2020 eğitim öğretim 

yılında) öğrenci alınmış olması gerekir. 

12-Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar geçiş başvurusunda bulunamazlar.  

13- 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), 

14- Başvurular, şahsen yapılacak,  posta ve e- mail yoluyla kabul edilmeyecektir. 
 

Değerlendirme  : 
 

Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20'si, tezsiz yüksek lisans not 

ortalamasının %20'si ile YDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından alınan puanın %10'unun toplamının en az 70 olması gerekir. Yabancı dil puanı bulunmayan 

adayların başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik oranı sıfır (0) olarak değerlendirilir. Genel başarı notu 70 

veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday 

belirlenir. Hesaplama sonucunda eşit puana sahip adaylardan ALES puanı ve tezsiz yüksek lisans not toplamı 

yüksek olanlara öncelik verilir. 

Başvuru Tarihleri 15-20 Ocak 2020 

Başvuruların anabilim dalı tarafından değerlendirmesi 22.01.2020 

Sonuçların Enstitü web sayfasından ilanı 24.01.2020 

Kesin Kayıt Tarihleri  25 Ocak 2020 

Yedek listedeki adayların ilanı ve kayıtları 27 Ocak 2020 

Ders Kayıtları 27-29 Ocak 2020 

Başvuru Yeri 
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