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KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
2017-2018 GÜZ DÖNEMĠ ÖĞRENCĠ ALIMI ĠLAN METNĠ
ANABĠLĠM
DALLARI/PROGRAM

ALES
PUAN
TÜRÜ

KONTENJAN
T.C.
Yabancı
Yatay
Uyruklu Uyruklu
GeçiĢ

BAġVURU KOġULLARI

Ġktisat/Tezli Yüksek Lisans

EA

6

1

-

İktisat veya Ekonometri
Bölümlerinden mezun olmak.

Tarih/ Tezli Yüksek Lisans

SÖZ

6

-

1

Tarih Bölümü mezunu olmak.

SÖZ

10

-

-

Lisans mezunu olmak

EA

20

-

-

Lisans mezunu olmak

Ġlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Eğitimi/ Tezli
Yüksek Lisans
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği/ Tezsiz
Yüksek Lisans

Not: BaĢvurular, ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dıĢında kabul edilmeyecektir. Bu
konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.
BAġVURU TARĠHLERĠ
Başvurular 10 Temmuz-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü sitesinden (http://sbe.kilis.edu.tr/) Çevrimiçi (Online) yapılacak olup evrakların
şahsen ya da posta yolu ile başvuru tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmesi
gerekmektedir. Online başvuru bilgilerinin yanlış olması veya belgelerin eksik olması durumunda
başvuru değerlendirmeye alınmaz. Başvuruda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
BaĢvuru Tarihleri

10 - 21 Temmuz 2017

Sonuçların Ġlanı

04 Ağustos 2017

Asil Kayıt Tarihi

07 - 11 Ağustos 2017

BoĢ Kontenjan ve Yedek Listesinin Ġlanı

14 Ağustos 2017 (Saat 17:00)

1.Yedek Öğrenci Kayıt tarihi (Asil listedeki öğrenciler kayıt
yaptıramaz)
2.Yedek Öğrenci Ġlanı
2.Yedek Öğrenci Kayıt Tarihi (Asil ve 1.yedek listedeki
öğrenciler kayıt yaptıramaz)

15 Ağustos 2017
15 Ağustos 2017 (Saat 17:00)
16 Ağustos 2017

Ders kayıtlarının yapılması

11 - 15 Eylül 2017

Derslerin baĢlaması

18 Eylül 2017

BAġVURU ġARTLARI, BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER VE AÇIKLAMALAR
 Programlara kimlerin başvurabileceği ilan tablosunda belirtilmiştir,
 Adaylar yalnız bir anabilim dalına müracaat yapabilirler,
 Yatay geçiş için müracaat eden adaylar, öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı notu gösteren
belge (transkript) veya onaylı sureti,
 Disiplin cezası almadığına dair belge,(yatay geçiş için)
 Çevrimiçi (online) başvuru belgesi dökümü,
 Lisans diploması,
 Lisans not ortalamasını gösterir not dökümü (Transkript),
 ALES sonuç belgesi (İstenilen puan türünden en az 55 olması gerekir),
 Yabancı Dil Belgesi (Yabancı Dil Belgesi olmayan kişilerde başvurabilir.),
 Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı olacak.)

DEĞERLENDĠRME
Yüksek Lisan Programlarına müracaat eden öğrencilerin değerlendirmesi, Kilis 7 Aralık
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliğinin 11(1) c maddesi gereği; ALES’in
% 50’si, lisans ortalamasının % 40’ı ve yabancı dil sınavının % 10’undan oluşan başarı puanlarına
göre yapılır. YDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi
bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Tüm yüksek lisans
programları için asgari başarı notu 60’tır. Enstitü tarafından giriş sınavı başarı notları belirlenen
adaylardan kazananlar, başarı sırasına göre ilan edilir. Ayrıca kontenjan sayısı kadar yedek kazananlar
ilan edilir. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla lisans mezuniyet notu, ALES
notu ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
KESĠN KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER









Kesin kayıt formu Enstitüden veya Enstitü web sayfasından temin edilecektir
Diploma veya çıkış belgesinin onaylı fotokopisi.
Mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir
transkript belgesinin onaylı fotokopisi.
ALES sonuç belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için varsa)
Yabancı Dil Belgesi (Yabancı Dil Belgesi olmayan adaylar da müracaat edebilirler)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı olacak.)
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet (4,5x6) cm. ebadında vesikalık fotoğraf,
Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları “bir lisansüstü eğitimine kaydolmasında
askerlikçe bir sakınca” olmadığına dair belgenin aslı.

Not: 1- Bu ilan metninde yer almayan hususlarda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri esas alınacaktır.
Not: 2-Kesin kayıtta diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerin ve diğer belgelerin aslı olması
zorunludur. Asıl kazananlardan kayıt yaptırmayanlar olunca yedek kazananlar yedek sırasına göre
yukarıda belirtilen tarihte kayıt yaptırabilecektir.
ULUSLARARASI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA
BAġVURU SIRASINDA GEREKLĠ BELGELER
Gerekli Belgeler;










Çevrimiçi (online) başvuru belgesi dökümü,
Lisans diplomasının noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe tercümesi ve denklik
belgesi,
Türkçe dil yeterliliğini gösteren aday öğrencinin durumuna uygun olan belgelerden birinin aslı
veya onaylı örneği,
Adaylar Türkçe dil bilgisi düzeyini Üniversitelerin yapacağı Türkçe yeterlilik sınavından ya
da Türkçe Eğitim Merkezlerinin (TÖMER) yapmış olduğu sınavlardan başarılı olduklarını
resmi olarak belgeledikten sonra, öğrenimlerine başlayabilirler,
Türkçe dil bilgisi düzeyini sağlayamayan adayların kesin kayıt hakkı 1 yıl saklı kalır. 1 yıl
içerisinde gerekli şartı sağlayan adaylar kesin kayıt yaptırıp öğrencilik hakkı kazanırlar,
Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi),
1 adet vesikalık fotoğraf,
Onaylı Transkript (Not durum belgesi),

