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HARRAN ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2021-2022 GÜZ YARIYILI  

YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI  
 

Ana Bilim Dalları Tezli Yüksek Doktora  Özel Koşullar 

Maliye 2 - Öğretim dili ve tez yazımı Türkçedir. 

Kamu Yönetimi 3 - 

*Öğretim dili ve tez yazımı Türkçedir. 

*Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset 

Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri veya Hukuk 

Fakültesi Lisans mezunları başvurabilirler. 

Türk Dili ve Edebiyatı 2 - Öğretim dili ve tez yazımı Türkçedir. 

Tarih 2 2 Öğretim dili ve tez yazımı Türkçedir. 

İslam Tarihi ve Sanatları - 2 

*Öğretim dili ve tez yazımı Arapçadır. 

*İslam Tarihi, Edebiyat veya Dil alanlarında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Temel İslam Bilimleri 4 1 

*Öğretim dili ve tez yazımı Arapçadır. 

*Yüksek lisans için İlahiyat ve eşdeğer Fakülte 

mezunları başvurabilirler. 

*Doktora için İlahiyat programları tezli yüksek 

lisans mezunları başvurabilirler. 

*Doktora, Kelam alanında, Yüksek lisans ise Arap 

Dili ve Belagatı alanında yaptırılacaktır. 

Açıklama:  

a-Aşağıdaki başvuru ve kabul koşulları ilanla alınacak yabancı uyruklu öğrenciler içindir. 

b-İkili antlaşmalar ile alınacak öğrencilerin başvuruları Harran Üniversitesi Uluslararası öğrenci 

koordinatörlüğüne yapılacaktır. 

 

YÜKSEK LİSAN BAŞVURU KOŞULLARI  

1-Yabancı uyruklu olmak. 

2-Başvuru Formu (Applicatioan Form), formu Enstitünün resmi internet sitesinden indirilecek ve eksiksiz 

doldurularak online başvuru sistemine yüklenecektir. 

3-Adayların Fotoğraflı kimlik belgesi (Oturma izin belgesi, pasaport vb. bir belgeyi sisteme yüklemelidirler) 

4-Niyet mektubu, (Türkçe veya İngilizce), sisteme yüklenecektir. 

5-ALES şartı bulunmamaktadır.   

6-Lisans diplomasının İngilizce ve Türkçe hazırlanmış örneği taranarak sisteme yüklenecektir. 

7-Lisans transkriptinin İngilizce ve Türkçe hazırlanmış örneği taranarak sisteme yüklenecektir. 

8-Türkçe dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı veya örneği (varsa), taranarak sisteme yüklenecektir. 

9-Yurt dışı öğrenci kontenjanlarına Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) uyruklu olanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlar başvuramazlar. 

10-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. 
 

DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI  

1-Yabancı uyruklu olmak. 

2- Başvuru Formu (Applicatioan Form), formu Enstitünün resmi internet sitesinden indirilecek ve eksiksiz 

doldurularak online başvuru sistemine yüklenecektir. 

3-Adayların Fotoğraflı kimlik belgesi (Oturma izin belgesi, pasaport vb. bir belgeyi sisteme yüklemelidirler) 

4-Niyet mektubu, (Türkçe veya İngilizce), sisteme yüklenecektir. 

5-ALES şartı bulunmamaktadır.   

6-Lisans ve tezli yüksek lisans diplomalarının İngilizce ve Türkçe hazırlanmış örneği sisteme yüklenecektir. 

7-Lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin İngilizce ve Türkçe hazırlanmış örneği sisteme yüklenecektir. 

8-Türkçe dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı veya örneği (varsa), online sisteme yüklenecektir. 

9-Doktora programı başvurularında ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî 

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

tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması 

zorunludur (Yabancı Dil Sonuçları 5 yıl geçerlidir.) 

10-Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Doktora Programına Başvuracak Adaylar) sisteme yüklenecektir.  
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      a-Eğitim dili Türkçe olan doktora programlarına başvuracak yabancı uyruklu adaylar için hem Türkçe dil 

yeterliliğine hem de kendi anadillerinin dışında YÖK ve Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir 

yabancı dil sınavından 55 (elli beş) veya eşdeğer puan almış olma şartı aranır.  

 b-Doktora Programına başvuran ancak yabancı dil belgesi bulunmayan adaylar için Harran Üniversitesi 

tarafından yapılacak yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 55 puan almış olma şartı aranır. 

11-Yurt dışı öğrenci kontenjanlarına Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) uyruklu olanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlar başvuramazlar. 

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

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

yüklemeyen adayların başvuruları onaylanmayacaktır. 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi 
 

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın Ana Bilim Dalı 

kurulu tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen jüri tarafından değerlendirilir (Başvuru 

koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz) ve yeterli görülen asıl ve yedek adayların 

öğrenciliğe kabulleri, Enstitü Yönetim Kurul kararı ile kesinleşir.  

 

Kesin Kayıt için istenen belgeler: 

1-Diploma ya da mezuniyet belgesinin, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı resmi örneği, 

2-Not durum (transkript) belgesinin ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı resmi örneği, 

3-Eğitim vizesi istenen ülkeler için dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin resmi onaylı örneği, 

4-Pasaport fotokopisi (ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı) veya T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 

geçici Koruma Kimlik Belgesinin/Yabancı Tanıtım Belgesinin onaylı sureti, 

5-Öğrenim amaçlı ikamet beyanı, (Kesin kayıt yaptırdıktan sonra ibraz edilecektir.) 

6-3 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 

7-Türkçe yeterlik belgesinin aslı veya onaylı örneği, yeterlik belgesi bulunmayanlar hakkında bu yönergenin 5. 

maddesinin ikinci fıkra hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. 

8-Mezun oldukları lisans/yüksek lisans programlarının yurtdışı eğitim veren kurum ise üniversitenin YÖK 

tarafından tanınırlığı olması,  

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Öğrenim Ücretleri 

YÜKSEK LİSANS DOKTORA 

Dönem Ücreti 420 Dönem Ücreti 420 

Katkı Payı (Bilimsel Oryantasyon) 3.000.TL. Katkı Payı (Bilimsel Oryantasyon) 6.000.TL. 

 

Not: *Katkı payı (Bilimsel Oryantasyon Eğitim ücreti bir defaya mahsus peşin olarak tahsil edilecektir. Dönem 

ücreti ise her dönem başında ilgili bankaya öğrenci numarasına yatırılarak ders kayıtları yenilenecektir.  

*Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde harcını yatırmayan ve kaydını 

yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybederler. 
 

YURT DIŞI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU TARİHLERİ 

Başvuru Tarihleri  02-11 Ağustos 2021 (mesai bitimine kadar) 

Başvuruların Ana Bilim Dalı tarafından 

değerlendirilmesi 
13 Ağustos 2021 

Değerlendirme sonuçlarının web sayfasından ilanı 18 Ağustos 2021 

Kabul mektuplarının gönderilmesi 19 Ağustos 2021 (İkameti yurtiçi olanlar hariç) 

Kesin Kayıt Tarihleri  08-09 Eylül 2021 (mesai saatleri içerisinde) 

Yedek listedeki adayların ilanı  

(ikinci bir yedek liste ilan edilmeyecektir.) 
16 Eylül 2021 

Yedek listedeki adayların kayıtları 17 Eylül 2021 (mesai saatleri içerisinde) 

Ders Kayıtları  20-24 Eylül 2021 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilgileri: 

E-Posta Adresi: sosbilens@harran.edu.tr 

Telefon: (0414) 318 30 00 Dahili Tlf. 3769 – 1624 
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