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T.C. 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

 LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 
 

YURTİÇİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 
 

Anabilim Dalı Kontenjan ALES 
 YDS/veya Eşdeğer 

Asgari Puan 
Başvuru Şartları 

Eğitim Bilimleri  
(Eğitim Yönetimi) 

7 EA.55 İngilizce-40 - 

Güzel Sanatlar Eğitimi 

(Müzik Eğitimi) 
5 

SÖZ. veya 

EA.-55 
- 

Müzik Bölümü Lisans Mezunları 

Başvurabilirler 

Coğrafya 13 SÖZ.55 - 
Coğrafya Bölümü veya Coğrafya 

Öğretmenliği lisans mezunları 

başvurabilirler. 

İşletme 3 EA.55 İngilizce-40 - 

Maliye 5 EA.55 İngilizce-40 

İİBF, İşletme, İktisat ve Hukuk 

Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler 

Fakültelerinin herhangi bir bölümünden  

lisans mezunu olanlar başvurabilirler. 

Kamu Yönetimi 7 EA.55 İngilizce-40 

Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya 

Hukuk Fakültesi Lisans mezunları 

başvurabilirler. 

Temel İslam Bilimleri 6(*) SÖZ.55 Arapça-40 - 

 (*) Tefsir: 4 ve İslam Mezhepler Tarihi: 2 alanında yaptırılacaktır. 

 

Başvuru ve Kabul Koşulları 

1) Adayların lisans derecesine sahip olmaları,   

2) Lisans mezuniyet belgesinin onaylı sureti, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

3) Transkript Belgesi, (Not ortalamaları, YÖKSİS’ten otomatik olarak çekilecektir.) 

4) ALES sonuç belgesi, adayın başvurduğu puan türü için en az 55 (Ellibeş) puan  (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) YDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen (son beş yıl), Eğitim Bilimleri, 

İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi anabilim dalları İngilizce-40 dil puanına ve Temel İslam Bilimleri (Tefsir ve İslam 

Mezhepler Tarihi) anabilim dalı için de Arapça-40 dil puanı almaları gerekir. (Diğer anabilim dalları için bu şart 

zorunlu olmamakla birlikte yabancı dil puanı bulunan adayların da online sistemine girmeleri gerekmektedir.) 

7) Yurtdışından  mezun  olanların diploma ve transkript orijinalleri ile denklik belgesi, 

8) Aynı anda iki tezli programa başvuru yapılamaz. 

9) Başvurular online alınacaktır. 
 

Değerlendirme  : 
 

a) Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20'si, bilim sınavından alınan 

notun %20'si (bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir) ile YDS, YÖKDİL’den veya Üniversitelerarası 

Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından 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. 

b) 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. 

c) Başarılı olarak kabul edilen adaylar kesin kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde haklarını kaybedeceklerdir. 

Bunların yerine Bilim başarı puanı sıralamasına (en az 60 olması) 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 öncelik verilir. 



2 

 

 

           

     YURTİÇİ DOKTORA PROGRAMLARI 

Programlar Kontenjan 
ALES Puan 

Türü 

YDS/veya 

Eşdeğer Asgari 

Puan 
Başvuru Şartları 

Coğrafya 8 SÖZ.55 55 

Coğrafya, Coğrafya Eğitimi, Sosyoloji, 

Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, 

Siyaset Bilimi Anabilim Dalları Tezli 

Yüksek Lisans mezunları başvurabilirler 

Temel İslam Bilimleri 5(**) SÖZ-55 55 
- 

 (*) Tefsir: 3 ve İslam Mezhepleri Tarihi: 2  alanında yaptırılacaktır. 

 

Başvuru ve Kabul Koşulları 

1) Adayların tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları, 

2) Lisans ve tezli yüksek lisans mezuniyet belgesinin onaylı sureti, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

3) Lisans ve Tezli yüksek lisans transkript belgesi, (Not ortalamaları, YÖKSİS’ten otomatik olarak çekilecektir.) 

4) ALES sonuç belgesi, adayın başvurduğu puan türü için en az 55 (Ellibeş)  puan  (son 5 yıl), (2015 İlkbahar 

ve sonrası dönemler geçerlidir.) 

5) YDS, YÖKDİL veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen en az 55 (Ellibeş) puan (son beş yıl) bir 

yabancı dil sınavından eşdeğer puan almak,  

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

7) Yurtdışından  mezun  olanların diploma ve transkript orijinalleri ile denklik belgesi,  

8) Başvurular online alınacaktır. 

 

Değerlendirme  : 

a) 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 ve/veya sözlü olarak 

yapılabilir) toplamının en az 70 olması gerekir. 

b) Adayın, bilim sınavından en az 70  puan almış olması gerekir. Bilim 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. 

c) Başarılı olarak kabul edilen adaylar kesin kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde haklarını kaybedeceklerdir. 

Bunların yerine Bilim başarı puanı sıralamasına (en az 70 olması) 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 öncelik verilir. 
 

         YURT İÇİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 

Başvuru Tarihleri 06-13 Ocak 2020 

Sınav Yeri İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Bilim sınavı  16 Ocak 2020 Perşembe saat: 10:00 

Kazanan Adayların İlanı 20 Ocak 2020 

Kesin Kayıt Tarihleri 

(kayıtta istenilen diğer belgeler, web sayfamızda ilan edilecektir. 

Ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.) 

 

21-23 Ocak 2020 

Yedek listedeki adayların ilanı   24 Ocak 2020 

Yedek listedeki adayların  kayıtları 27 Ocak 2020 

Ders Kayıtları 27-29 Ocak 2020 

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

Başvuru www.harran.edu.tr/online 

 

 

 

 

 

 

 

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

