
1. Lisansüstü eğitimi başvuruları ne zaman nasıl yapılmaktadır? 

Başvurular Güz ve bahar dönem başlangıçlarından önce enstitümüzün lisansüstü programlarına 
başvuru koşulları ilan metninde yer alan tarih aralığında çevrimiçi olarak Enstitüler Öğrenci Bilgi 
Sistemi adresinden yapılmaktadır. 

 

2. Lisansüstü eğitim programlarına başvuru koşulları ve kontenjanları nelerdir? 

Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarının yüksek lisans(tezli/tezsiz) programlarının her birinin başvuru 
koşulları ve kontenjanları  güz ve bahar dönem başlangıçlarından önce, enstitümüz 
https://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/  sayfasından güncel olarak duyurulmaktadır. 

3.Aynı anda iki yüksek lisans programına kayıt yaptırılabilir mi? 

Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz 
ve devam edilemez.  
 

4. Başvurularda hangi sınav sonuçları kabul edilmektedir? 

 Adayın EABD tezli yüksek lisans programında başvurduğu programın ilan edilen ALES puan 

türünden en az 55 puan veya ilgili EABD/EASD tarafından istenen puanı sağlaması gerekir. 
Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak 
kullanılabilir. GRE ve GMAT puanlarının ALES puanına dönüşümü Senato tarafından kabul 
edilen not dönüşüm tablosu kullanılarak yapılır. 

 Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayın, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından birine girmesi ve varsa ilgili EABD/EASD başkanlıklarının belirlediği dil şartını 
sağlaması gerekir. 

5.Kesin kayıtta istenen belgeler nelerdir? 

Gerekli belgeler ilgili dönemde Enstitümüzün web sayfasında başvuru koşulları ve kontenjanları ile 
birlikte yayınlanmaktadır. 
 

6.Enstitünüze kesin kayıt hakkı kazandım. Kaydımı nasıl yaptırabilirim? 

Yüksek lisans programlarına kesin kayıt hakkı kazanan aday, istenen belgelerle birlikte ilgili 
enstitümüze başvurarak kesin kaydını şahsen yapmak veya noter onaylı vekâlet verdiği kişi tarafından 
yaptırmak zorundadır. 
 
7.Her yarıyıl kayıt yenileme zorunluluğu var mıdır? 

Yüksek lisans programındaki öğrenci her yarıyıl ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen 

tarihlerde ders seçimi yaparak kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt 
yenilemediği yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak kayıt yenilemediği yarıyıl, 
öğrenim süresine dahil edilir. 

8.Akademik takviminde belirtilen tarihlerde ders kaydımı yapamadım. Ne yapmam gerekiyor? 

Süresi içerisinde kayıt yenileyemeyen öğrenci, mazeret başvurusunu akademik takvimde belirtilen 
tarihlerde ilgili enstitüye yapar. Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul 

edilebilecek diğer nedenlerle özel durumunu belgeleyen öğrencinin mazereti EYK tarafından karara 
bağlanır. Süresi dışında yapılan ve belgelendirilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

9. Lisansüstü öğrencilerin danışman ataması ne zaman yapılır?  

Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı her öğrenci için EABD/EASD Kurulu, öğrencinin önceki 
bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak üniversite 

öğretim üyeleri arasından, öğrencinin danışmanını ilgili enstitüye önerir. Danışman, EYK onayı ile 



ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde öğrencinin kayıt yaptırdığı yarıyıl 
başlangıcından önce atanır. 

10.Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği dersi almak zorunlu mudur?  

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü 

eğitim sırasında ders döneminde alınması zorunludur. 

11.Derslere devam zorunluluğum var mı? 

Öğrencinin teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80’ine devam 

etmesi gerekir. Öğrencinin devam durumu, öğretim üyesi tarafından takip edilir ve değerlendirilir 

12.Enstitüde öğrencilik ile ilgili işlemlerimi yaparken kullanabileceğim basılı dilekçe veya form 

örnekleri var mıdır? 

Öğrencilerimize kolaylık sağlaması açısından kullanabilecek çeşitli dilekçe örnekleri ve formlar 

Enstitümüz tarafından hazırlanmış olup; öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Bu örneklere 

Enstitümüzün web sayfasında bulunan Dokümanlar menüsünden ulaşılabilir. 

13.Kayıt dondurmak için ne yapmam gerekiyor? 

EYK’nın uygun göreceği öğrenimini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı eğitimine devam 

edemeyen öğrencilere, bu durumlarını belgelemek koşuluyla EYK kararıyla kayıt dondurma hakkı 

verilir. Kayıt dondurma süresi en çok iki yarıyıldır ve eğitim süresinden sayılmaz. 

Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler Enstitümüz web sayfasında bulunan Doküman arşivinden    

FORM YL-5 Kayıt Dondurma İstek Formu ve Öğrenci Kimlik Belgesi ile Enstitümüze başvurması 

gerekmektedir. 

14.Tez ve Tez Savunma Sınavı ile ilgili bilgilere nereden ulaşabilirim?  

Tez hazırlama ve hazırlayacağınız Tezin Savunma sınavı ile ilgili bilgilere Enstitümüz Web sayfasında 

bulunan TEZ başlıklı menü altında bulunan sekmelerden bilgi edinebilirsiniz. 

15. Tezli yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?  

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44. ve 46. madde hükümleri ile Bakanlar 

Kurulunca belirlenen esaslara göre tezli yüksek lisans öğrencileri ilk dört yarıyıl (2 yıl) boyunca 

öğrenim katkı payı ödemezler. Dördüncü yarıyılını dolduran tezli yüksek lisans öğrencileri, bir dönem 

için 140,00 TL ödemek durumundadır. (Ayrıca öğrencinin farklı bir programda (lisans / yüksek lisans 

/ doktora) kaydı varsa, ikinci program için öğrenim ücretini de öder). 


