SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA
AġAĞIDAKĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCĠ ALINACAKTIR
TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARI
ALES
Anabilim Dalı (Program)
Kontenjan
Puan
Türü
Eğitim Bilimleri

BaĢvuru
için Gerekli
Yabancı Dil

YDS/ÜDS/
KPDS
Puan

BaĢvuru ġartları
Eğitim Fakültesi mezunları, Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı okul ya da
kurumlarda görev yapan öğretmen
ve yöneticiler başvurabilirler.
Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı
bölümü lisans mezunları
başvurabilirler.

(Eğitim Yönetimi ve Denetimi)

25

EA/SÖZ.55

-

-

Türk Dili ve Edebiyatı

15

SÖZ.55

-

-

Tarih

15

SÖZ.55

-

-

Coğrafya

15

SÖZ.55

-

-

İşletme

15

EA. 55

İngilizce

40

Tarih Bölümü lisans mezunları
başvurabilirler.
Coğrafya veya Coğrafya Eğitimi
Bölümü lisans mezunları
başvurabilirler.
-

Maliye

15

EA. 55

İngilizce

40

-

Kamu Yönetimi

10

EA. 55

İngilizce

40

İslam Tarihi ve Sanatları

15

SÖZ. 55

-

-

Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve
Siyaset Bilimi ve Hukuk Fak. Lisans
mezunları başvurabilirler.
İlahiyat ve İDKAB Lisans
mezunları başvurabilirler, Dini
musiki için İlahiyat şartı aranmaz.

Temel İslam Bilimleri
30(*)
SÖZ.55
(*) Tefsir: 10, Hadis: 3, Kelam: 3, İslam Hukuku: 2, İslam Mezh.Tarihi: 4, Tasavvuf Tarihi: 5, Arap Dili ve Belağatı: 3 alanında
yaptırılacaktır.

Kabul KoĢulları
1-Adayların lisans derecesine sahip olmaları,
2-Transkript not ortalamasının yüz (100) üzerinden en az Altmış (60) veya eşdeğeri olması,
3-ALES sonuç belgesi, (adayın başvurduğu puan türü için en az 55 (EllibeĢ) olması)
4-Adayların, Kamu Yönetimi, İşletme ve Maliye anabilim dallarında tezli yüksek lisans için YDS veya ÜAK
tarafından kabul edilen eşdeğer sınavdan İngilizce-40 puan belgesi sunmaları gerekir, bu ön şartı sağlayamayan
adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
5-Yurt dışından mezun olanların başvuru sırasında diploma ve transkript orijinalleri ile denklik belgelerini
yüklemeleri gerekir,
BaĢvuru KoĢulları
1-Lisans diploması veya mezuniyet belgesi, (Kesin kayıtta belgenin aslı getirilecektir.)
2-Lisans Transkripti (not döküm) belgesi, (Kesin kayıtta belgenin aslı getirilecektir.) (100’lük sisteme göre
belgesi bulunmayan adayların YÖK’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas
alınacaktır.)
3-ALES sonuç belgesi, (son 3 yıl, 2014 Sonbahar ve sonrası dönemler geçerlidir.)
4-Askerlik durum belgesi, (Ekim 2017 tarihine kadar askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dair belge),
5-Kamu Yönetimi, İşletme ve Maliye anabilim dallarında tezli yüksek lisans İçin yabancı dil belgesi,
6-(5.madde’deki anabilim dalları dışında) yüksek lisansta yabancı dil başvuru şartı olmamakla beraber yabancı
dil belgesi bulunanların ön kayıtta tarayarak yüklemeleri gerekmektedir.)
Değerlendirme :
Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20'si, bilim sınavından alınan
notun %20'si (bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir) ile YDS’den veya Üniversitelerarası Kurul tarafından
kabul edilen eşdeğer bir sınavdan alınan puanın %10'unun toplamının en az 60 olması gerekir. Yabancı dil puanı
bulunmayan adayların başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik oranı sıfır (0) olarak değerlendirilir. Ayrıca
adayın, bilim sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Bilim sınavından 60’dan daha düşük not alanların
başarı notları hesaplanmaz. Bu hesaplamalar sonrasında 60 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar,
aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde sınavın bilim
aşamasından başarılı kabul edilirler.
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DOKTORA PROGRAMLARI
Kontenjan

ALES Puan
Türü

YDS asgari
Puan

Tarih

5

SÖZ.55

55

Coğrafya

3

SÖZ.55

55

Programlar

Maliye

3

EA 55

55

BaĢvuru ġartları
Tarih alanında tezli yüksek lisans yapmış
olanlar başvurabilirler.
Lisans: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İİB,ve dengi
lisans mezunları;
Yüksek Lisans: Maliye, İktisat, İşletme,
Kamu Yönetimi ve Hukuk anabilim dalı tezli
yüksek lisans mezunları başvurabilirler.

Temel İslam Bilimleri
10(*)
SÖZ 55
55
(*)Tefsir:3, Hadis:1, İslam Hukuku:1, İslam Mezhepleri Tarihi:2, Tasavvuf Tarihi:1, Arap Dili ve Belagatı:2,
alanında yaptırılacaktır.

Kabul KoĢulları
1-Adayların tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları,
2-Tezli yüksek lisans transkript not ortalamasının yüz (100) üzerinden en az 75 (yetmiş beş) veya eşdeğeri olması,
3-ALES sonuç belgesi, ALES sonuç belgesinin adayın başvurduğu puan türü için en az 55 (Elli beş) olması,
4-YDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından denkliği kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan almak, Arap Dili
ve Belagatı alanında doktora yapmak isteyenlerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.07.2010 tarih ve 05.001-6499 sayılı
yazısı uyarınca YÖK tarafından kabul edilen başka bir dilden yabancı dil koşulunu sağlamaları zorunludur.

5-Yurt dışından mezun olanların başvuru sırasında diploma ve transkript orijinalleri ile denklik belgelerini
yüklemeleri gerekir,
Aday BaĢvurusu Ġçin Gerekli Belgeler
1-Lisans ve tezli yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi, (Kesin kayıtta belgenin aslı getirilecektir.)
3-Transkrip (not döküm) belgesi, (Kesin kayıtta belgenin aslı getirilecektir.), (100’lük sisteme göre belgesi
bulunmayan adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki
karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)
4-ALES sonuç belgesi (son 3 yıl, 2014 sonbahar ve sonrası dönemler geçerlidir.)
5- Yabancı dil belgesi, (son beş yıl içinde alınan yabancı dil puanı geçerlidir.)
6-Askerlik durum belgesi, (Ekim 2017 tarihine kadar askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dair belge),
Değerlendirme :
Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 10'u, yüksek
lisans mezuniyet not ortalamasının %15'i, bilim sınavının %25'inin (bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak
yapılabilir) toplamının en az 70 olması gerekir. Ancak, adayın bilim mülakat sınavından en az 70 puan almış
olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 70’den daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz.
Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dahilinde
doktora programlarına kabul edilirler.
TEZLĠ YÜKSEK LĠSAN VE DOKTORA PROGRAMLARININ
Başvuru Tarihleri

07-18 Ağustos 2017
Başvurular Üniversitemiz Web sayfasından Online yapılacaktır.

Sınav Yeri

İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları

Bilim sınavı

05 Eylül Salı saat:10:00
(Sınav saatinden bir saat önce, sınava gireceğiniz ilgili anabilim dalı
başkanlığında hazır bulununuz.)

Kazanan adayların ilanı
(Enstitünün Web sayfasından
ilan edilecektir.)
Kesin kayıt tarihleri
Ders Kayıtları

07 Eylül 2017 Perşembe
*Ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.)
08 (Cuma), 11 (Pazartesi) Eylül 2017
11-15 Eylül 2017
(Kesin kayıtta istenilen diğer belgeler üniversitemizin web sayfasından
ilan edilecektir.)
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SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA
II. ÖĞRETĠM TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA ÖĞRENCĠ ALINACAKTIR
Asgari
Program Ücreti
Öğrenci-Sayısı
İşletme
1.Yarıyıl 1.750.-TL,
Maliye
40
2.Yarıyıl 1.750.-TL
Tarih
10
40
3.Yarıyıl 1.750.-TL
Coğrafya
30
Kamu Yönetimi
40
Yukarıdaki programlara başvuru aday sayısı, belirtilen asgari öğrenci sayısından az olduğu taktirde bu
program açılmayacaktır.
Programlar

Kontenjan
Sayısı
40

Kabul KoĢulları
II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların;
a)

Bir lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Yurt dışından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu’nca
verilmiş denklik belgesini tarayarak yüklemeleri zorunludur. (Kesin kayıtta denklik belgenin aslı
getirilecektir.)

b) Transkript belgesi,
c)

ALES ve YDS puanına sahip adaylar, bu belgelerini ön kayıtta evraklarına ekleyebilirler.

BaĢvuru için gerekli belgeler
1-Lisans diploması veya mezuniyet belgesi, (Kesin kayıtta belgenin aslı getirilecektir.)
2-Transkript belgesi, (100’lük sisteme göre belgesi bulunmayan adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)
3-Askerlik durum belgesi, (Ekim 2017 tarihine kadar askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dair belge),
II. Öğretim tezsiz yüksek lisans değerlendirme:
Adayların mezuniyet not ortalamaları (transkript) ile bilim alanında yapılacak yazılı sınavından alınan
puan değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Hesaplama: BP= Mezuniyet ortlamasıx%60+ Bilim yazılı sınavı
notux%40 şeklindedir. En yüksek puan alan adaydan en düşük puan alan adaya doğru bir sıralama yapılır. Bu
sıralamada puanı en yüksek olan adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday, programa kayıt yaptırmaya
hak kazanacaktır. Belirtilen kayıt süresi 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. İkinci bir yedek liste ilan edilmeyecektir. Hesaplama sonucunda eşit puana sahip adaylardan
lisans mezuniyet not ortalamasına göre öncelik verilir.
II. ÖĞRETĠM TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BAġVURU VE SINAV TARĠHLERĠ
07-18 Ağustos 2017
Başvuru Tarihleri
Sınav Yeri

Başvurular Üniversitemiz Web sayfasından
Online yapılacaktır.
İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları

Bilim sınavı

22 Ağustos 2017 Salı saat:10:00

Başarılı olan adayların ilan edileceği tarih
(Sınav sonuçları üniversitemizin
web sayfasından ilan edilecektir.)
Kontenjana giren adayların kesin kayıt tarihi
(kesin kayıtta istenilen diğer belgeler üniversitemizin web
sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca adaylara herhangi
bir tebligat yapılmayacaktır.)

24Ağustos 2017

25, 28 Ağustos 2017

Kayıt yapılmayıp boş kalan kontenjanların ilan
edileceği tarih

29 Ağustos 2017

Sıralamada en yüksek puana göre yedek listeden
kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin
kayıt tarihi (ikinci bir yedek liste ilan edilmeyecektir.)

11 Eylül 2017

Ders Kayıtları

11-15 Eylül 2017
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SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM GÜZ YARIYILI
YURT DIġI LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI
Anabilim/Bilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

5

-

Eğitim Bilimleri
(Eğitim Yönetimi ve Denetimi)

2
Türk Dili ve Edebiyatı
5
1
Tarih
7
3
Coğrafya
7
İşletme
6
1
Maliye
6
Kamu Yönetimi
7
İslam Tarihi ve Sanatları
Temel İslam Bilimleri
27(*)
(*) Tefsir:5, Hadis:2, Kelam:5, İslam Hukuku:2, İslam Mezhepler Tarihi:4, Arap Dili ve Belağatı:9
alanında yaptırılacaktır.

BaĢvuru için istenen belgeler;
1-Başvuru formu (web sayfamızdan internet çıktısı alınıp doldurulacak)
2- Yüksek Lisans başvurusu için Lisans diplomasının örneği, Doktora başvurusu için ise lisans ve yüksek lisans
diplomasının örneği,
3- Yüksek Lisans başvurusu için Lisans not durum (transkript) belgesinin örneği, Doktora başvurusu için ise
lisans ve yüksek lisans not durum (transkript) belgesinin örneği,
4-Pasaportun fotokopisi,
5-Doktora başvurusu için, yabancı dil yeterlilik belgesinin örneği. (YDS’den en az 55(elli beş) ya da
Yükseköğretim yürütme Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak.)
6-Yurt içi ya da yurt dışı lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun olan
adaylardan doktorada yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.
7- Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
8-Şahsen başvuru yapma imkanı olmayan adaylar başvurularını e-posta ile yapabilirler.
Değerlendirme :
Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuruları başarı notuna göre değerlendirilir ve adaylar başarı
puanlarına göre, kontenjan kadar büyükten küçüğe doğru sıralanarak belirlenir.
Başarı notunun oluşturulmasında;
a) Yüksek lisans için; lisans mezuniyet notu, Mezuniyet not ortalaması, 100’lük sistem esas alınarak yapılır.
b) Doktora için; lisans mezuniyet notunun %60’u ve yüksek lisans mezuniyet notunun %40.
Başvuru Tarihleri

20-31 Temmuz 2017

Ön İnceleme

Arş. Gör. Mehmet Nurullah AYDIN – Okutman Abdülhakim ÖNEL
20-31 Temmuz 2017

Başvuruların anabilim dalı
tarafından değerlendirmesi
Değerlendirme sonuçlarının
web sayfasından ilanı
Kesin Kayıt Tarihleri

03 Ağustos 2017

Ders Kayıtları

07 Ağustos 2017
28 Ağustos 2017 - 08 Eylül 2017
(Kesin kayıtta istenilen diğer belgeler web sayfamızdan ilan edilecektir.)
11-15 Eylül 2017

Başvuru Yeri

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu, Sosyal Bilimler Enstitüsü

İletişim telefonları

0(414) 318 3769 - 318 1624/ 318 1043 - 3508

Web /e-posta

sosbilens@harran.edu.tr
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