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TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE 

1- Başvurular aşağıda verilen link üzerinden online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan 

başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

2- Başvuru sırasında herhangi bir belge istenmeyecek, adayların beyanları esas alınacaktır. 

3- ALES Puanları 5 yıl geçerlidir. 

4- Yabancı Dil Punı 5 Yıl geçerlidir. 

5- Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların, kayıt hakkı kazanmış olsalar dahi, 

sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu adayların yerine, sıralamaya giren ve şartları uyan diğer adaylar kesin kayıt 

hakkı kazanacaktır. 

6- Lisans ve lisansüstü not ortalamalarının 100'lük puan sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı (YÖK) tarafından geliştirilen bu tablo kullanılacaktır. (KSÜ Eğitim-Öğretim Yönetmeliği MADDE 

10 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında ve yatay geçişlerde lisans ve lisansüstü not ortalamalarının 

dönüştürülmesi YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.) 

7- Başvuru sisteminde öğrenci tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacağından, 

başvuru sisteminin son sayfasında bulunan taahhütnamenin onaylanması gerekmektedir. 
8- Başvurusunu eksiksiz tamamlayan  adaya başvurunuz durumu değişmiştir şeklinde  e-posta gönderilir. 

Başvuru sisteminde durumu ONAYLANDI  olarak güncellenir. Başvurun durumunu başvuru sisteminden 

takip edilecektir. Telefon veya başka bir iletişim yolu ile başvuru durumu için   bilgilendirme yapılmaz. 
9- Başvuru sonuçları doktora öğrencileri için bilim sınavından sonra, Başvuru sayfasından takip edilecektir. 
10- Başvuru sırasında TCKN ile sorgulanamayan mezuniyet ve sınav bilgilerinden adaylar sorumludur.  
11- Başvuru ile ilgili  iletişim numaraları aşağıdadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA BİLİM DALI İLETİŞİM NUMARASI 

Eğitim Bilimleri (0344) 300 44 56 

Türk Dili ve Edebiyatı (0344) 300 1464-1502  
İslam Tarihi ve Sanatları (0344) 300 47 59 

Temel Eğitim  (0344) 300 44 38 

  

 

T.C 
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Enstitümüz bünyesinde yeni açılan  Ana Bilim 
Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda aranan koşullar ve başvuru süreci ile 
ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

http://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Y%C3%96K%20Not%20D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%20Tablosu_2007091424410103.pdf


 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ADAYLARININ DİKKATİNE 

Yaşanan pandemi sürecinden dolayı Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın önerileri doğrultusunda, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan ve 07.09.2020 

tarihinde başvuruları başlayan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Tezli Yüksek Lisans 

Programlarına öğrenci alımlarında, yüz yüze yapılması planlanan bilim sınavları kaldırılmıştır.  Bu 

Kapsamda ; 

Tezli Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulü, ALES puanının %60’ı ve Lisans not 
ortalamasının %40’ı değerlendirmeye alınarak belirlenecektir. Anabilim dalında ilan edilen 
kontenjana göre büyükten küçüğe doğru başarı sıralaması yapılacak ve kontenjan sayısı kadar da 
yedek aday ilan edilecektir. (Üniversitemiz Senatosunun 07.09.2020 2020/23 Numaralı Kararı) 

1- Başvurulan programın ALES Puan Türü  en az 55 puan olmalıdır.(ALES puanı 5 yıl geçerlidir.) 

2- Adaylar sadece (1) bir tezli yüksek lisans programına başvuru yapabilir.  

3- Online Başvuru yaparken sisteme yüklenmesi gereken belgeler şunlardır: 

a. Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 

NOT 1: Diğer (Mezuniyet ve ÖSYM Sınav Bilgileri), aday tarafından başvuru sisteminden Otomatik Olarak 

Çekilecektir. 

NOT 2 :   : Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda bulunan adayların başarılı sayılabilmesi için; Adayın puanları 

toplamı (ALES puanının % 60’ı ve Lisans not ortalamasının % 40’ı) en az 65 olmak şartı ile en yüksek puan alan 

adaydan başlamak üzere, kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve İlan edilen Kontenjan sayısı kadar yedek  ilan 

edilir. Başarı ortalaması 65’in altında olanlar başarısız sayılacaktır. 

 

 

 

DOKTORA ADAYLARININ DİKKATİNE 

 

1- ÖN DEĞERLENDİRME : Başvurusu onaylanan adaylardan  lisans not ortalamalarının %40’u, ALES puanlarının %60’ ı  

alınarak başarı sıralamasına göre kontenjan sayısının üç (3) katı aday bilim sınavına girmeye hak kazanacaktır. Sınava 

girmeye hak kazananların durumu  başvuru sisteminden takip edilecektir. 

2-   BİLİM SINAVI : Ön değerlendirme listesinde sınava girmeye hak kazanan adaylar , 21.09.2020 Pazartesi  günü Saat: 

14.00’da ilgili Ana Bilim Dalında (Avşar Kampüsü) bilim sınavına gireceklerdir. 

3-  DEĞERLENDİRME :  Lisans not ortalamalarının %10’u, ALES puanlarının %50’si ve bilim sınavı puanlarının %40’ı 

alınarak başarı puanına kontenjan kadar sıralanacaklardır. (Başarı ortalaması 75’in altında olanlar başarısız 

sayılacaktır.) 

4- Bilim sınavına girmeyen veya bilim sınavı notu 60’nin altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. 

5- Başvurulan programın ALES puan türü en az 60 puan yabancı dil puanı en az 55 puan olmalıdır.(ALES puanı 5 yıl 

geçerlidir.) 

6- YDS Puanı Olmayan veya 27 Eylül 2020  tarihinde  ÖSYM tarafından açıklanacak YDS Puanı ile başvuru yapacak 

adaylar için 18.09.2020  Cuma günü (08.00-17.00) tarihine kadar başvuru yapabilir 

7- Adaylar sadece (1) bir doktora programına başvuru yapabilir.  

8- Online Başvuru yaparken sisteme yüklenmesi gereken belgeler şunlardır: 

a. Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 

NOT: Diğer (Mezuniyet ve ÖSYM Sınav Bilgileri), aday tarafından başvuru sisteminden Otomatik Olarak Çekilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE 

 

 

Başvurular aşağıda verilen link üzerinden online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan 

başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Online Başvuru yaparken sisteme yüklenmesi gereken belgeler şunlardır: 

a. Lisans veya yüksek lisans diplomasının, noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe tercümesi 

b. Lisans veya yüksek lisans not durum belgesi noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe tercümesi 

c. YÖK Tanınırlık belgesi (Mülteciler Hariç) 

Türkçe dil yeterliliğini gösteren belgelerden birinin aslı veya onaylı sureti (Adaylar eğitim dili ile ilgili aşağıdaki 

şartlardan en az birisini sağlamalıdır. Bu şartları sağlamayanlar, TÖMER tarafından en fazla 2 (iki) yarıyıl olmak üzere 

Türkçe Dil Kursuna tabi tutulacaklardır.)  

 TÖMER’den Türkçe bildiğine dair C1 düzeyinde belge almış olmak. 

 Yurt içi veya yurt dışında Türkçe eğitim yapan bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olmak. 

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından başarılı olmak. 

d. Pasaport veya onaylı Sureti (Vizeli)  

e. Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 

f. ALES, GRE, GMAT, TUS veya USMLE sınavlarından birinin sonuç belgesi (Varsa) 

g. Doktoraya başvuru yapacak yurt dışı öğrenci adaylarında, ana dillerinden farklı olarak İngilizce YDS’den en az 55 

almış olmak, ya da Üniversiteler Arası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak 

şartı aranır. 

1- Adaylar sadece (1) bir   yüksek lisans ve (1) bir Doktora programına başvuru yapabilir.  

2- ÖN DEĞERLENDİRME : Başvurusu onaylanan DOKTORA adaylarından lisans not ortalamaları alınarak başarı 

sıralamasına göre kontenjan sayısının beş katı aday bilim sınavına çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazananların 

listesi sınav tarihinden önce sbe.ksu.edu.tr adresi duyurular kısmında ve başvuru sisteminden ilan edilecektir. 

3- BİLİM SINAVI : Ön değerlendirme listesinde sınava girmeye hak kazanan DOKTORA  adayları , 21.09.2020 

Pazartesi  günü  Saat : 14:00  ilgili Ana Bilim Dalında (Avşar Kampüsü) bilim sınavına gireceklerdir. 

4- Adaylar sadece (1) bir   yüksek lisans ve (1) bir Doktora programına başvuru yapabilir.  

5- Doktorada Bilim sınavına girmeyen veya 60’ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. 

6- YDS Puanı Olmayan veya 27 Eylül 2020  tarihinde  ÖSYM tarafından açıklanacak YDS Puanı ile başvuru yapacak 

adaylar için 18.09.2020  Cuma günü (08.00-17.00) tarihine kadar başvuru yapabilir. 

7- Sınava girmeye hak kazanan adaylar durumlarını  başvuru sisteminden takip edecektir. 

8-  DEĞERLENDİRME:  

YÜKSEK LİSANS: Başvurusu onaylanan adayların lisans not ortalamalarının %100 ‘ü alınarak başarı puanına göre 

kontenjan kadar sıralanacaklardır. (Başarı ortalaması 65’in altında olanlar başarısız sayılacaktır.)( 07.09.2020 

2020/23 Numaralı Senato Kararı.) 

DOKTORA: Bilim sınavına giren adayların lisans not ortalamalarının %30’u, Yüksek lisans not ortalamasının %30 

bilim sınavı puanlarının %40’ı alınarak başarı puanına göre kontenjan kadar sıralanacaklardır. (Başarı ortalaması 

75’in altında olanlar başarısız sayılacaktır.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YATAY GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE 

 

1- Adaylar, ilgili ana bilim dallarına şahsen başvuracaklardır. 

2- Öğrencinin, yatay geçişe başvurduğu lisansüstü program için bu Yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını 

sağlaması ve kayıtlı olduğu programdaki genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. 

3- Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır: 

a. Onaylı ve ıslak imzalı öğrenci belgesi (son 1 ay içerisinde alınmış olmalı) 

b. Diplomanın aslı veya onaylı sureti (Geçici Mezuniyet Belgesi de kabul edilir.) 

c. Transkriptin aslı veya onaylı sureti ile alınan derslere ait içerikler 

d. ALES Belgesi (öğrenci dosyasındaki belge) 

e. Yabancı Dil Belgesi (doktora için)(öğrenci dosyasındaki belge) 

f. Disiplin cezası alınmadığına dair belge 

g. 1 Adet Fotograf 

Not 1 : Sadece ders aşamasında bulunan öğrenciler başvuru yapabilir. 

 

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ  EK İLAN BAŞVURU TAKVİMİ 
GÜZ YARIYILI BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 

Lisansüstü Öğrenci Başvuruları  14.09.2020 18.09.2020 

Yatay Geçiş Başvuruları 14.09.2020 18.09.2020 

Doktora Giriş Sınavı 21.09.2020 21.09.2020 

Tezli Yüksek Lisans/Doktora Giriş Sınavını Kazananların Kesin Kayıtları 22.09.2020 24.09.2020 

Tezli YL/Doktora Yedekten Kazananların Kesin Kayıtları  25.09.2020 25.09.2020 

Haftalık Ders Programlarının İlanı 21.09.2020 25.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       KONTENJANLAR 

 

 

 

 
 

 

NOT: Başvuru Linki 

14.09.2020-18.09.2020 

Tarihleri Arasında Açılacaktır. 
 

 

Başvuru Yapmak İçin 

TIKLAYINIZ 

 

https://obs.ksu.edu.tr/oibs/ina_app/
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/ina_app/


 

 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Doktora 6 
Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.. Yüksek Lisans Tezini Yeni Türk  Edebiyatı 

Alanında Yapmış olmak 

Doktora Yatay Geçiş 1 
Yeni Türk Edebiyatı Alanında Doktora Yapıyor Olmak Ders Döneminde 

Bulunmak 

Tezli Yüksek Lisans 

(2.Öğretim) 
26 

İlgili Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı 

Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak. 

Tezli Yüksek Lisans 

(Yatay Geçiş) 
2 

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Okuyor olup, ders döneminde 

bulunmak. 

Yabancı Uyruklu 

(Doktora ) 
2 

Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Yüksek Lisans Tezini Yeni Türk Dili  

Alanında Yapmış olmak. 

Tezli Yüksek Lisans 

(Yabancı Uyruklu) 
2 

İlgili Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak. 

Eğitim Bilimleri 
Doktora                     

(Eğitim Yönetimi) 
7 

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı veya  Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalında  Tezli 

Yüksek Lisans Mezunu Olmak  

İslam Tarihi ve 

Sanatları  
Doktora 5 

Türk- İslam Sanatları Tarihi, Sanat Tarihi, Siyer-i Nebi, İslam Tarihi, Türk- İslam 

Edebiyatı Alanlarında Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak. 

Temel Eğitim  
Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek 

Lisans 
10 Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği lisans programlarından  mezun olmak. 

ANA BİLİM 
DALI 

PROGRAMI KONTENJAN KRİTERLER 


