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HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

2021-2022 BAHAR YARIYILI 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS’TAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS’A GEÇİŞ KONTENJANI 

 
 

Program Adı Kontenjan ALES Puan Türü YDS Ön Koşullar 

İşletme 1 EA-55 40 
Tezli yüksek lisans programına başvuru 
koşullarını sağlamak. 

 Tezsiz Yüksek Lisans Programdan Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş Başvuru Koşulları 

1- Lisans mezuniyet belgesinin onaylı sureti. 

2- Lisans ve tezsiz yüksek lisans not döküm (Transkript) belgeleri. (4’lük sistemdeki not ortalamaları, YÖK’ün 

4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.) 

3- ALES sonuç belgesi, (Belge sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir) 

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

5- Aynı anda iki tezli programa başvuru yapılamaz. 

6- Adayların, enstitünün kayıtlı öğrencisi olması ve tezsiz yüksek lisans programında almış olduğu dersleri de 

ilk iki yarıyılda 60 AKTS ile başarmış olması gerekir. 

7- Dönem projesine kayıtlı ve mezun olan öğrenciler geçiş başvurusunda bulunamazlar. 

8- Kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans genel not ortalamasının en az 3.50 olması gerekir. 

9- İlgili Ana Bilim Dalının tezli yüksek lisans geçiş talebinin yapıldığı akademik dönemde (İşletme Ana Bilim 

Dalı) İngilizce 40 puan YDS şartını sağlaması gerekir. 

10- Tezli yüksek lisans programına geçiş yapılabilmesi için bu programa ilgili yılda (2021-2022 eğitim öğretim 

bahar yarıyılında) öğrenci alınmış olması gerekir, (Programa öğrenci alınmaması durumunda Enstitü, ilgili 

programın açılmamasına karar verebilir.) 

11- Disiplin cezası almamış olmak. 

12-2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 

13- Başvurular, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır, posta ve e- mail yoluyla yapılan 

başvurular kabul edilmemektedir. 

14- Başarı değerlendirme notu: 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. 

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 27-28 Ocak 2022 

Başvuruların anabilim dalı tarafından değerlendirmesi 01 Şubat 2022 

Sonuçların Enstitü web sayfasından ilanı 02 Şubat 2022 

Kesin Kayıt Tarihleri 03 Şubat 2022 

Yedek listedeki adayların ilanı ve kayıtları 04 Şubat 2022 

Ders Kayıtları 07-11 Şubat 2022 

Başvuru Yeri Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Merkezi Laboratuvar (HÜBTAM) 

İletişim (0414) 318 3000- Dahili Tlf. 3769 - 1624 

 


