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T.C. 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 
 

Ana Bilim Dalları Tezli Yüksek Lisans Doktora Açıklama / Başvuru Şartları 

Coğrafya 3 - Öğretim dili ve tez yazımı Türkçe olacaktır. 

Maliye 1 - Öğretim dili ve tez yazımı Türkçe olacaktır. 

Kamu Yönetimi 1 - Öğretim dili ve tez yazımı Türkçe olacaktır. 

Temel İslam Bilimleri 2(*) 2(**) 

Öğretim dili ve tez yazımı Arapça olacaktır. 

İlahiyat ve eşdeğer Fakülte mezunları 

başvurabilirler. 

(*) İslam Hukuku, tezli yüksek lisans alanında yaptırılacaktır. (**) İslam Hukuku, doktora alanında yaptırılacaktır. 

Açıklama: İkili antlaşmalar çerçevesinde alınacak öğrenci başvuru alım ve kabul koşulları Harran Üniversitesi 

Uluslararası öğrenci koordinatörlüğü tarafından belirlenecektir. (Aşağıdaki başvuru ve kabul koşulları ilanla 

alınacak öğrenciler içindir.) 

 

Başvuru ve Kabul Koşulları 
 

1)  Niyet mektubu, belge taranarak online sisteme yüklenecektir.  

3)  Yüksek lisans için; lisans diploması ile lisans transkriptinin İngilizce ve Türkçe dilinde hazırlanmış örneği, 

taranarak online sisteme yüklenecektir. 

4)  Doktora için; Lisans ve yüksek lisans diplomaları ile lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin İngilizce ve  

     Türkçe dilinde hazırlanmış örneği, taranarak online sisteme yüklenecektir. 

5)  Pasaport fotokopisi veya T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen geçici koruma kimlik belgesinin/Yabancı 

tanıtma belgesinin fotokopisi, taranarak online sisteme yüklenecektir. 

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

7) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, taranarak online sisteme yüklenecektir.  

     Açıklama: a) Eğitim dili Türkçe olan doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylarının 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) Yabancı dil belgesi bulunmayan doktora programı adaylarının da Üniversite tarafından 

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

8) Aşağıdaki adaylar, yurtdışı öğrenci kontenjanlarına başvuramazlar: 

     Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) uyruklu olanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlar,  

9) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

9) Başvurular online alınacaktır. 

 

Değerlendirme: 
 

Başarı notunun oluşturulmasında;   

Yüksek lisans ve doktora programları için: Enstitü Yönetim Kurulunca oluşturulan değerlendirme jürisi 

tarafından başvuru dosyalarının incelenmesi sonucunda jüri tarafından kabul veya reddedilerek asıl ve yedek 

adaylar belirlenir. 
 

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) Başvuru formu ve Başvuru formunda beyan ettiği belgelerin resmi onaylı örneği, 

4) Eğitim vizesi istenen ülkeler için dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin resmi onaylı örneği, 

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

verilen geçici Koruma Kimlik Belgesinin/Yabancı Tanıtım Belgesinin onaylı sureti, 

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

7) 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 

8) Türkçe yeterlik belgenin aslı veya onaylı örneği, yeterlik belgesi bulunmayanlar hakkında bu yönergenin 5. 

maddesinin ikinci fıkra hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. 

9) YÖK’ten alınmış lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesi, 
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10) Öğrenim Ücretinin ödendiğine dair belge, (Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği “katkı payı ve öğrenim 

ücreti” (Bilimsel Oryantasyon Programı yüksek lisans için: 3.000TL., doktora için: 6.000.00.TL.) ödenecektir. 
 

 

 

YURT DIŞI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU TARİHLERİ 

Başvuru Tarihleri 22 Haziran-02 Temmuz 2020 

Başvuruların anabilim dalı tarafından değerlendirmesi 07 Temmuz 2020 

Değerlendirme sonuçlarının web sayfasından ilanı 09 Temmuz 2020 

Kabul mektuplarının gönderilmesi 10 Temmuz 2020 

Kesin Kayıt Tarihleri  07-10 Eylül 

Yedek listedeki adayların kayıtları 14 Eylül 2020 

Ders Kayıtları  14-16 Eylül 2020 

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

Başvuru www.harran.edu.tr/online 

       

http://www.harran.edu.tr/

