
 

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

2019-2020 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI 

 

TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS  (Ġ.Ö) ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI 

 

 

Öğrenim Ücreti : Tezsiz Yüksek Lisans (Ġ.Ö) toplam ücreti 4.000 TL’dir. Öğrenim ücreti 

iki eĢit taksit halinde alınır. (Ġlk taksit kayıt esnasında yatırılacaktır.) 

 

 

A.  ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ:   
 

Başvurular 13-17 Ocak 2020 (Son Başvuru Günü Saat 17.30’a Kadar) 

Ön Eleme Sonuçları ve Sınav Tipinin İlanı 23 Ocak 2020 (saat 17.30’dan sonra) 

Mülakat/Yazılı Sınavı 27 Ocak 2020 / Saat: 10.30 / İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Sonuçların İlanı 30 Ocak 2020 (saat 17.30’dan sonra) 

Kayıt Tarihleri 03-06 Şubat 2020 

Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 07 Şubat 2020 

Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları 10-12 Şubat 2020 

 

 

 

B. BAġVURU ġARTLARI: 
 

1. Başvurulacak program şartlarında belirtilen lisans alanlarından mezun olmak, 

 

C. BAġVURU ġEKLĠ: 
 

1. Adaylar başvuru tarihlerinde Enstitümüz web sayfasında “Duyurular & Haberler” alanında yer alan 

“Lisansüstü Öğrenim Başvurusu” sekmesine tıklayarak başvuru yapacakları program üzerinden online 

olarak başvurularını gerçekleştireceklerdir. Elden veya posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.  

 

2. Online başvurularda aşağıda belirtilen  “ İstenen Belgeler” taranarak sisteme eklenecektir. Başvuru 

sonrası adayların başvurularda belirttikleri mail adreslerine “Başvurunuz Sonuçlandırılmıştır” şeklinde 

mail gönderilecektir.  Mail alan adaylar başvuru paneline tekrar dönerek başvuru sonuçlarını 

görebileceklerdir. 

 

3. Öğrenci adayları Üniversitemiz enstitüleri (Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri,) 

programlarından sadece birine başvuru yapabilir. Aksi halde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 

4. Başvuru yapılması ile ilgili kılavuz web sayfamızda yayımlanmış olup, ilgili kılavuzdan yardım 

edinebilirsiniz. 

   

D.  ĠSTENEN BELGELER:  
 

Online başvurularda aşağıda istenen belgeler başvuru sistemine tarama veya sorgulama yapılarak eklenecektir.  

Taranan ve eklenen belgeler net okunabilecek şekilde ve düz olarak yüklenecektir. Eksik bilgi girişi yapılmış, 

hatalı yüklenmiş veya istenen belgeleri yüklememiş adayların başvurusu geçersiz sayılarak reddedilecektir.  

 

1. Vesikalık Fotoğraf: Vesikalık olmayan veya adayın yüzünün seçilemediği fotoğraflar kabul 

edilmeyecektir. 

 



2. Mezuniyet Belgesi: Mezuniyet bilgileri “ MEZUN BİLGİSİ”  sekmesinde açılan sorgulama alanından 

seçim yapılarak E-devlet üzerinden aktarılacak olup, E-devlet üzerinde mezuniyet bilgileriniz 

gözükmüyor ise mezun olduğunuz fakülte ile iletişime geçmeniz gerekmektedir 

 

3. Transkript Belgesi: Onaylı ve mühürlü olması gerekmektedir. Tarama yapılarak eklenecektir. 

 

4. Askerlik Durum Belgesi: Sadece erkek adaylar yükleyecek olup, E-devlet üzerinden alınacak belgeler 

geçerlidir. 

 

 

. 

E. ÖN ELEME VE BAġARI DEĞERLENDĠRMESĠ:  

 

Ön Eleme Hesaplaması 

Lisans mezuniyet notuna göre sıralama yapılacaktır. 

 
Ön elemede; adayların Mezuniyet  notuna göre sıralama yapılır. Puan sıralaması dikkate alınarak; ilan edilen 

kontenjana müracaat eden adaylar 10 (on) kişiye kadar ise müracaat edenlerin tamamı, aday sayısı 10’dan 

fazla ise ilan edilen kontenjanın 3 (üç) katı aday giriş sınavına çağrılır.  Sıralamaya göre, son sırada aynı 

puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.  

 

Başvuru ve kesin kayıt sonrası 30’dan az kayıt yapılan programlara öğrenci alınıp alınmayacağına 

Üniversitemizin ilgili  Kurullarınca karar verilecektir. 

 

 

Değerlendirme ve Puanı Hesaplaması 

 Mezuniyet Notu’nun %50’si + Mülakat/Bilim Sınavının %50’u  >65 

 

Yüksek lisans programları için giriş sınavına çağrılan öğrencilerin kabulünde;Llisans mezuniyet notu ve 
bilim/mülakat sınavı sonucu değerlendirilir. Mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun en az 50 olması gerekir. 
Lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve giriş sınavının ortalama sonucunun %50’unun toplamı alınarak 
yapılan değerlendirmede, toplam en az 65 puan almış olmak gerekir. Başarı sıralaması, en yüksek puan alan 
adaydan başlayarak yapılır. 

 

 

F. KONTENJANLAR: 

 

 

ANA BĠLĠM DALI KONTENJAN MEZUNĠYET KOġULU 

İlköğretim Sınıf Öğrt. Eğitimi 50  Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü, Sınıf 

Öğretmenliği alanından mezun olanlar başvurabilir. 

İşletme 50 En az 4 (dört) yıl süreli lisans mezunu olmak. 

Kamu Hukuku 50 Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir. 

Özel Hukuk 50 Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir. 

Sosyoloji 60 En az 4 (dört) yıl süreli lisans mezunu olmak. 



Türkçe Eğitimi 50 En az 4 (dört) yıl süreli lisans mezunu olmak. 

 

Tezsiz Yüksek Lisans  (Ġ.Ö) programlarının ücreti toplam 4.000 TL'dir. iki eĢit taksitte 

alınacak olup; ilk taksit kayıt esnasında ödenecektir. 

 


