
 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ  
İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİM İLANI 

 

                   
1. Başvuru Tarihleri:   18-22 Haziran 2018 (İlk gün saat 08.30’dan son gün saat 17.30’a kadar) 

 
2. Başvuru Şekli:  

- Adaylar başvuru tarihlerinde Enstitümüz web sayfasında “Duyurular&Haberler” alanında yer alan “Lisansüstü Öğrenim Başvurusu” sekmesine tıklayarak 
başvuru yapacakları program üzerinden on line olarak başvurularını gerçekleştireceklerdir.  

- Online başvurularda aşağıda istenen belgeler pdf olarak taranarak sisteme eklenecektir. Başvuru sonrası adayların başvurularda belirttikleri mail adreslerine 
“Başvuru Sonucunun Başvuru Sisteminden Kontrol Edilmesi Gerektiğini” bildiren mail gönderilecektir.  Mail alan adaylar başvuru paneline tekrar dönerek 
başvuru sonuçlarının kabul edildiği, reddedildiği veya hatalı olup olmadığını görebileceklerdir.  

- Adaylara başvuru sonuçlarına ilişkin cevap mailleri 24 Haziran 2018 tarihi saat:23.59’a kadar gönderilmeye devam edecektir. 
- Başvuru sonrası kesinleşen başvurular ile mülakata yapılıp yapılmayacağı 27 Haziran 2018 tarihinde saat 17.30’dan sonra ilan edilecektir.   

 
3. (İ.Ö.) Tezsiz Yüksek lisans Programlarına Başvuruda Taranması İstenecek Belgeler: 

3.1 Vesikalık Fotoğraf 
3.2 Mezuniyet Belgesi  
3.3 Transkript Belgesi (Lisans derslerini, başarı notlarını, kredilerini, mezuniyet not ortalamasını belirten belge) 100’lük sistem dışında düzenlenmiş olan 

transkriptlerin ilgili üniversite tarafından 100’lük sisteme çevrilmiş olması gerekmektedir. Çeviri yapılmamış transkriptler için YÖK’ün not dönüşüm tablosu 

kullanılır. 
3.4 Diploma ve/veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)’ndan alınacak denklik belgesi (Yalnızca yurtdışından alınan belgeler için istenecektir.) 
3.5 Transkript Belgesi ve Türkçe tercümesinin fotokopisi (Yalnızca yurtdışından alınan belgeler için istenecektir.) 

 
4. Açıklamalar 

4.1  (İ.Ö.) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru ücretsizdir. 
4.2 (İ.Ö.) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES ve yabancı dil şartı aranmaz. 
4.3 (İ. Ö.) Tezsiz yüksek lisans programları ücretlidir. Öğrenim ücreti kredi/saat başına 100.-TL. olup bir dönem ücreti (yeni öğrenci ders aşaması için) 1.500.-TL’dir. 
4.4 (İ. Ö.) Tezsiz yüksek lisans programlarında ilgili anabilim dalında 30 kişiden daha az sayıda kayıt yapılması durumunda program açılmayacaktır. 
4.5 Online başvurularda,  mezuniyet not ortalamasının 100’lü sistemde yazılması zorunludur. Mezuniyet notu 4’lü sistemde hesaplanmış olup 100’lü sisteme çevirisi 

yapılmamış not ortalamaları için YÖK’ün http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43 
adresinde yer alan “Not Dönüşüm Tablosu”ndaki karşılıkları esas alınacaktır. 

4.6     Mezuniyet aşamasında olan adayların hesaplamalarda ara transkriptlerin de belirtilen not ortalamaları dikkate alınacaktır. Bu adaylardan kayıt hakkı Kazananlar                                                             
                              kayıt tarihlerinde istenecek belgelerle birlikte mezuniyete esas transkript belgesi de ibraz etmek zorundadır. 

  4.7    Başvurularda yaşanması olası sorunlar  için  soru.sor.sbe@gmail.com adresine 18-22 Haziran 2018 tarihlerinde mesai saatleri içinde mail gönderilebilir.   
            Maillere 1-3 saat içinde dönüş yapılacaktır. 
 

             5.  Sınav Takvimi:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            6.   Başarı Puanı ve Hesaplamalar (Başvuru sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması halinde mülakat ve değerlendirme yapılacaktır.) 
                          

    (İ.Ö)Tezsiz Yüksek Lisans Başarı Puanı =  Mezuniyet Notu’nun %50’si + Mülakat/Yazılı Sınav’ın %50’i   ≥  65 
 
            7.       Mülakatlar, başvuruda bulunan Bölüm Başkanlıklarında yapılacaktır. 

8. Adres: Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Merkez Yerleşke, (Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, Zemin Kat)  71450, Yahşihan, KIRIKKALE 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI 

KONTENJANLAR 

 
BAŞVURU YAPABİLECEK LİSANS MEZUNİYET PROGRAMLARI 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 
 (İKİNCİ ÖĞRETİM) 

T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi 60 - 
•Bu programa en az 4 (dört) yıl süreli lisans eğitimi veren programların tüm bölümlerinden 
mezun olanlar başvurabilir 

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Eğitimi 40 - 
•Bu programa en az 4 (dört) yıl süreli lisans eğitimi veren programların tüm bölümlerinden 
mezun olanlar başvurabilir 

İşletme 50 - 
•Bu programa en az 4 (dört) yıl süreli lisans eğitimi veren programların tüm bölümlerinden 
mezun olanlar başvurabilir 

Kamu Hukuku 100 - 
•Bu programa Hukuk Fakültelerinden mezun olanlar veya hakim olarak görev yapanlar 
başvurabilir 

Özel Hukuk 100 - 
•Bu programa Hukuk Fakültelerinden mezun olanlar veya hakim olarak görev yapanlar 
başvurabilir 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 50 - 
•Bu programa en az 4 (dört) yıl süreli lisans eğitimi veren programların tüm bölümlerinden 
mezun olanlar başvurabilir 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 100 - 
•Bu programa en az 4 (dört) yıl süreli lisans eğitimi veren programların tüm bölümlerinden 
mezun olanlar başvurabilir 

Sosyoloji 60 - 
•Bu programa en az 4 (dört) yıl süreli lisans eğitimi veren programların tüm bölümlerinden 
mezun olanlar başvurabilir 

Online Başvuru Tarihleri 18-22 Haziran 2018 (İlk gün 08.30’dan son gün 17.30’a kadar) 

Kesinleşen Ön Kayıtlar ile Mülakat Yapılıp Yapılmayacağının İlanı 27 Haziran 2018 (Saat 17.30’dan sonra) 

 (İ.Ö.) Tezsiz Yüksek Lisans Adaylarının Mülakatı 
 (Başvuru sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması halinde mülakat ve değerlendirme yapılacaktır.) 

02 Temmuz 2018 / Saat: 10.30/İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Sonuçların İlanı 05 Temmuz 2018 (saat 17.30’dan sonra) 

Kayıt Tarihleri 09-12 Temmuz 2018 (Mesai saatleri) 

Yedek Listeden Boş Kalan Kontenjanların İlanı 13 Temmuz 2018 (Saat 17.30’dan sonra) 

Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt Tarihleri 16-18 Temmuz 2018 (Mesai saatleri) 

Açılan Programlar ve bu programlara ait kesinleşen kayıtlar ile Yeterli Sayıda Kayıt 
 Olmadığı İçin Kapanan Program ve bu programlara ait iptal edilen kayıtların İlanı  

 19 Temmuz 2018 (Saat 17.30’dan sonra) 

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43
mailto:soru.sor.sbe@gmail.com

