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BAŞVURU TAKVİMİ 

 

 

BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ Başlangıç Bitiş 

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 

Başvuruların Alınması (Online) 

02 Ocak 2020 

00:00 

09 Ocak 2020 

23:59 

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 

Başvuruda Bulunmuş Adayların İsim Listesinin Enstitü 

Web Sayfasında İlanı 

10 Ocak 2020 

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 

Kabul Edilen Adayların Kesin Kayıt Tarihleri  
20 Ocak 2020 24 Ocak 2020 

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ 

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 

Kabul Edilen Yedek Listedeki Adayların Kesin Kayıt 

Tarihleri 

27 Ocak 2020 29 Ocak 2020 

DERSLERİN BAŞLAMASI 

Bahar Yarıyılı Derslerin Başlaması 27 Ocak 2020 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü 

Adres: Rektörlük Kültür Merkezi B-Blok 

(Otogar Karşısı) Merkez/KIRKLARELİ 

Telefon (0 288) 246 16 01 

Fax (0 288) 246 16 02 

E mail sbe@klu.edu.tr 

Web http://sbe.klu.edu.tr/ 
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SORULARLA UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 

 

 Ders kayıt işlemlerini nasıl yapabilirim? 

Ders Kayıt İşlemleri akademik takvimde belirlenen tarihler arasında öğrenci bilgi 

sisteminden (https://obs.klu.edu.tr/) adresinden öğrenci girişi kullanılarak yapılır. 

 

 Dersler nasıl yürütülüyor? 

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının dersleri ALMS (Öğrenme Yönetim 

Sistemi) (https://alms.klu.edu.tr/Account/LoginBefore) üzerinden işlenmektedir. Dersler, 

çevrimiçi canlı dersler ve/veya çevrimdışı uzaktan öğretim teknikleri kullanılarak ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

 

 Devam zorunluluğu var mı? 
Öğrenci; derslerde, uzaktan öğretim yıl içi faaliyetlerinin (ödev, ara sınav vb.) en az 

birinin yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur. 

 

 Sınavlar nasıl yapılacak?  
Programlarda ara sınav, ödev vb. uzaktan öğretim teknolojilerinin kullanıldığı ölçme-

değerlendirme yöntemlerinden yararlanılarak gözetimsiz olarak öğrenme yönetim sistemi 

üzerinden yapılır. Final sınavları ise, akademik takvimde belirlenen tarih aralığında 

üniversitemiz birimlerinde gözetimli olarak yapılmaktadır. 

 

 Danışman nasıl belirlenir? 

Danışmanlık görevi, öğrencilere proje danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim 

dalı başkanı tarafından yürütülür. En geç birinci yarıyıl sonunda ilgili enstitü anabilim 

dalı başkanlığı tarafından her bir öğrenci için proje danışmanı belirlenir. 

 

 Nasıl mezun olurum?  
Tezsiz yüksek lisans programı; 30 krediden ve toplam 60 AKTS’den az olmamak 

kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans 

programında öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden CC (65) 

veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GANO’yu sağlamış olması, dönem 

projesi ve sunumunu akademik takvimde belirtilen tarihlerde başarılı bir şekilde 

tamamlamış ve istenilen belgeler ile birlikte elektronik ortamda ki projesini enstitüye 

teslim etmiş olması gerekir. 

 

 Ne kadar sürede mezun olurum?  
Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları kayıt olunan dönemden başlamak 

üzere, iki yarıyıl ders ve bir yarıyıl proje olmak üzere toplam 3 yarıyıldır. Bu sürenin 

sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği 

kesilir. 

 

 Tezsiz yüksek lisansta askerlik tecil hakkı var mı? 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 7179 Sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 

üçüncü fıkrasının (b) bendi gereği; tezsiz yüksek lisans için tecil süresi 1,5 yıldır ve 

adayların 32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez. 

 

 

 

 

https://obs.klu.edu.tr/
https://alms.klu.edu.tr/Account/LoginBefore
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BAŞVURULABİLECEK PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI 

 

Anabilim Dalı Program 

Mezun Olunan 

Bölüm / Anabilim 

Dalı 

T.C. 

Uyruklu Öğrenci 

Kontenjan Sayısı 

Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri 

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz 

Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) 

En az 4 yıllık fakülte 

ve yüksekokulların 

tüm bölümleri 

50 

İşletme 
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 

(Uzaktan Öğretim) 

En az 4 yıllık fakülte 

ve yüksekokulların 

tüm bölümleri 

50 

 

Program İçerikleri ile ilgili detaylı bilgilere Kırklareli Üniversitesi Bologna Bilgi Paketi’nden ulaşabilirsiniz. 

PROGRAM ÜCRETLERİ 

 

 Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında dönem ücreti 1.750,00 TL olarak 

belirlenmiştir. Buna göre programın toplam ücreti 5.250,00 TL olmaktadır. Ödemeler 

dönemlik olarak tek seferde alınmaktadır. 

 

BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 

 Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES ve Yabancı Dil puan şartı 

aranmamaktadır. 

 Adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS veri tabanından alınmaktadır. Mezuniyet bilgisi 

YÖKSİS'te bulunmayan adayların mezun olduğu yükseköğretim kurumuna başvurarak 

mezuniyet bilgilerini YÖKSİS veri tabanına ekletmeleri gerekmektedir. 

 Mezuniyet işlemleri devam eden adaylar, kesin kayıt sırasında mezuniyet belgelerini 

ibraz etmeleri şartıyla; ön başvuru yapabilirler. 

 Sisteme yüklenecek olan fotoğraf, adayın tanınmasını sağlayacak vesikalık ve jpeg 

formatında olmalıdır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların öğrenci kimlik kartları, 

yüklemiş oldukları fotoğraflar ile Kırklareli Halk Bankası Şubesine basıma gönderilecek 

ve Öğrenci Kimlik Kartları ilgili şubeden teslim alınacaktır. 

 Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup YÖKSİS’te bilgileri 

bulunmayan adaylar enstitü tarafından istenecek belgeler ile birlikte enstitü ile iletişime 

geçtikten sonra “online” başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

 Adaylar, internet adresinde bulunan Lisansüstü Programlara Ön Kayıt Başvuru Formu’nu 

eksiksiz bir şekilde dolduracaktır. Ön kayıt formunda eksik veya hatalı bilgi girişi 

bulunuyorsa başvurular geçersiz sayılacaktır. 

 Adayların, online olarak yaptıkları başvurularının Enstitü tarafından onaylanıp 

onaylanmadığını sistemden ve kayıtlı olan mail adreslerinden kontrol etmelidirler. 

Başvurusu onaylanmayan veya eksik bilgi nedeniyle başvurusu reddedilen adayların, 

belirtilen son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir. 

 Lisansüstü programlara başvuru, başvuruların değerlendirilmesi ve kesin kayıt gibi 

işlemlerin yürütülmesinde Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. 

 

https://obs.klu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=076138840355503220032202311203313835485333453111234480
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ONLİNE BAŞVURUNUN YAPILMASI 

 

 Online başvuru, https://obs.klu.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/ adresinden ilan edilen tarih 

aralığında yapılır. 

 Başvuru işlemlerine ilişkin işlemler aşağıda gösterilmektedir: 

 

 

Adım: 1  

 

Adım: 2  

 

https://obs.klu.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/
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Adım: 3  

 

Adım: 4 
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Adım: 5 

 

Adım: 6 
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DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

 

 Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezuniyet 

notuna göre yapılır.  

 

SONUÇLARIN İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

 

 Başvuru sonuçları http://sbe.klu.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. 

 Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen yedek listesinde yer alan 

adaylardan sıralama yapılarak boş kontenjan sayısına göre kesin kayıt alınır. Yapılan 

ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir. 

 Kesin kayıt işlemleri sırasında istenilen evrakların asılları ibraz edildiği takdirde 

adayların yanında bulunduracakları ilgili belgelerin birer adet fotokopileri Sosyal 

Bilimler Enstitüsü tarafından onaylanarak kabul edilecektir. 

 Kesin kayıt hakkı kazanan,  online başvuruda beyan edilen bilgiler ile kesin kayıt 

sırasında getirilen belgelerde tutarsızlık bulunan adaylar kayıt haklarını kaybederler. 

 Lisansüstü programlara yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2019-2020 Akademik Yılı 

Bahar Yarıyılı için geçerlidir.  

 Kesin kayıt işlemleri şahsen ve/veya noter vekâleti ile yapılmaktadır. Posta yoluyla kayıt 

işlemi yapılmamaktadır.  

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 

 

 Lisansüstü Ön Kayıt Formu (Enstitüde verilecektir.) 

 Lisans diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi) 

 Transkript (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi) 

 T.C. Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi) 

 Askerlik durum belgesi (Erkek Öğrenciler İçin) 

 Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf 
 

http://sbe.klu.edu.tr/

