
 

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI  

II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIM İLANI 

 

A- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI 

1. Bir lisans diplomasına sahip olmak, 

      Not: Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda, ALES Puanı ve Yabancı dil sınavına     

      girmiş olma şartı aranmamaktadır. 

 

Tezsiz yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci kontenjanları ve şartları: 

 

Anabilim Dalı/Programı Kontenjan Kontenjan Şartları 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi/Eğitim Teknolojileri II.Öğretim 

Tezsiz Yüksek Lisans  

50 
Üniversitelerin dört yıllık lisans 

programlarından mezun olmak 

 

 

B- BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 

1. Mezuniyet not ortalamalarında, 100’lük sistemdeki not esas alınarak işlem yapılır. 

Transkriptinde 100’Lük Notu Bulunmayan Adayların Kendi Üniversitelerinden Almış 

Oldukları Not Dönüşüm Tabloları Geçersiz Olacaktır. 

a)Transkriptinde sadece 100’lük not ortalaması olan adaylar notlarını başvuru sisteminde 100’lük 

hanesine yazacaklardır. 

b)Transkriptinde sadece 4’lük not ortalaması olan adaylar notlarını başvuru sisteminde 4’lük 

hanesine yazacaklardır. Bu adayların notu sistem tarafından YÖK Not Dönüşüm tablosundaki 

100’lük karşılığına dönüştürülecektir. 

c) Transkriptinde Hem 4'Lük Hem 100'Lük Not Ortalaması Olan Adaylar istediği Notlardan Bir 

Tanesini Tercih Ederek ilgili Haneye Yazacaklardır. 

 

C- DEĞERLENDİRME  

1. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar arasından lisan mezuniyet not 

ortalamasına göre sıralanarak kontenjan sayısınca öğrenci kabul edilir. Lisans mezuniyet 

notlarının eşit olması durumunda adaylar arasından en genç olan kabul edilir. 

2. Mülakat sınavı yapılmayacaktır. 

3. Başvuran adayların kesin kayıt hakkı kazanmaları halinde; adı geçen programdan 3 yarıyıl ve 

toplam 60 AKTS’lik ders almaları gerekmekte olup,her dönem için alınacak ücret Enstitü 

Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.2018-2019 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı için 840 TL 

ücret alınacaktır. 

 

D- KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER 

 

1. Kesin kayıt dilekçesi ( http://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar adresinden  temin 

edilecektir) 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin noter veya herhangi bir resmi kurumdan onaylı 

fotokopisi  

3. Transkriptin noter veya herhangi bir resmi kurumdan onaylı fotokopisi 

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

5. Fotoğraf (4 adet) 

6. Erkekler için Askerlik Durum Belgesi 

7. Taahhütname ( http://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar adresinden 

formlar/dokümanlar bölümünden diğer formlar kısmından erişebilirsiniz.) 

8. Adayların kesin kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri plastik kapaklı mavi dosya içerisinde 

Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. 

http://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar
http://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar


 

 

NOT:  

 Belge onayları, herhangi bir kamu kurumundan veya noter tarafından da yapılabilir. 

 Kesin kayıt için gerekli belgelerin, kesin kayıt için belirlenen son gün mesai bitimine kadar 

eksiksiz olarak Enstitümüze, şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz. 

Kayıt hakkı kazanan öğrencinin kesin kayıt için istenen belgelerinde eksiklik olması halinde 

kaydı yapılmaz. 

 
 

 

E- BAŞVURULAR 

 

Online başvuru tarihi: 26 Aralık-31Aralık 2018 Saat 17.00’a kadar)  

Online başvuru adresi: http://golcuk.sdu.edu.tr  

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlan Tarihi: 31 Aralık 2018 Saat:21.00  

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlan Adresi: http://golcuk.sdu.edu.tr 

 

F- KESİN KAYIT İŞLEMİ 

 

Kesin kayıt tarihi (Asil) : 2-3-4 Ocak 2019 (3 gün) 

Kesin kayıt  tarihi (Yedek) : 7-8 Ocak  2019 (2 gün ) 

Kayıt Adres   : SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü      

                               Hukuk Fakültesi Zemin Kat  Doğu Yerleşkesi, 32260  ISPARTA 

 

 G- UYARI 

 

Online başvuru işlemleri esnasında öğrenci tarafından girilecek bilgilerin doğru ve hatasız 

olması gerekmektedir. Kesin kayıt hakkının kazanılması halinde, öğrenci tarafından Enstitü'ye ibraz 

edilen belgelerdeki bilgiler ile ön kayıt için internet üzerinden online başvuru sistemine girilen bilgiler 

arasında, her ne sebeple olursa olsun (hatalı, eksik, yanlış bilgi girme vb. nedenlerle) lehte veya aleyhte 

tutarsızlık olması halinde öğrencinin başvurusu iptal edilir, kesin kayıt yaptırmış olsa dahi kaydı silinir. 

 

 

 

http://golcuk.sdu.edu.tr/
http://golcuk.sdu.edu.tr/

