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1- Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans 

Programından mezun olmak 
2- ALES’ten en az 55 puana sahip olmak. 

(Açıklandığı tarihten itibaren geçerlilik süresi 

son beş yıl) 

3- 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 girmiş olmak. 

(Açıklandığı tarihten itibaren geçerlilik süresi 

son beş yıl) 
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-Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği Lisans 

programından mezun olmak. 

 

3 

-Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı 

dışındaki programlardan mezun olmak. 

 

3 

-Teknik Eğitim Fakültelerinin “Bilgisayar 

Sistemleri Öğretmenliği” veya Bilgisayar ve 

Kontrol Öğretmenliği” Lisans programından 

mezun olmak. 

 

Yukarıda belirtilen Mezuniyet şartları dışındaki Genel 

Koşullar 

1- ALES’ten en az 55 puana sahip olmak. (Açıklandığı 

tarihten itibaren geçerlilik süresi son beş yıl) 

2- 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 girmiş 

olmak. (Açıklandığı tarihten itibaren geçerlilik süresi son beş 

yıl) 

 

 

 

Yabancı Diller Eğitimi 

 

 

İngiliz Dili Eğitimi 

 

 

SÖZEL 
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1-Eğitim Fakültelerinin İngiliz Dili Eğitimi 

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programından 

Mezun Olmak 

2- ALES’ten en az 55 puana sahip olmak. 
(Açıklandığı tarihten itibaren geçerlilik süresi 

son beş yıl) 

3- YÖK’ün ve ÖSYM’nin Eşdeğer Kabul 

Ettiği Diğer İngilizce Dil Sınavlarından En 

az 85 Puan Almış Olmak, (Açıklandığı 

tarihten itibaren geçerlilik süresi son beş yıl) 

 
 
 
 
 



 
 

BAŞVURU HAKKINDA AÇIKLAMALAR 
1.Başvurular, online olarak http://golcuk.sdu.edu.tr adresinden yapılacaktır.  

2.Online başvuru esnasında adaylar; 

    a-Mezuniyet not ortalaması sadece 100’lük sistemde olan aday başvuru sistemine 100’lük not ortalamasını girmelidir. 

    b-Mezuniyet not ortalaması sadece 4’lük sistemde olan aday başvuru sistemine 4’lük not ortalamasını girmelidir. 4’lük 

sistemde notunu giren adayın notları, sadece YÖK dönüşüm tablosu esas alınarak sistem tarafından 100’lük not sistemine çevrilir. 

    c- Mezuniyet not ortalaması hem 4’lük hem de 100’lük not sisteminde olan aday istediği notu tercih edebilir. Ancak başvuru 

sistemine 4’lük sistemdeki mezuniyet notunu giren adayın not ortalaması, YÖK dönüşüm tablosu esas alınarak başvuru sistemi 

tarafından 100’lük not sistemine çevrilir. 

    d- Mezuniyet not ortalaması diğer not sisteminde olan adayın, mezuniyet not ortalamasının mezun oldukları üniversite 

tarafından 4’lük veya 100’lük not sistemine çevrildiğini gösterir belge ile başvuru yapması gerekir. Not sistemi dönüşüm 

belgesini enstitüye teslim etmeyen adayın başvurusu kabul edilmez. 

3.Aynı dönemde birden fazla aynı düzeyde lisansüstü programa başvuru yapılamaz. Birden fazla yapılan başvuru durumlarında 

en son başvuru dikkate alınır.  

4.Online ön kayıt (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  

belgelerde tahrifat vb. nedenlerle) lehte veya aleyhte tutarsızlık olması halinde öğrencinin başvurusu iptal edilir. Kesin kayıt 

yaptırmış olsa dahi kaydı silinir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

1.Tezli Yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet 

not ortalamasının  %25’i, mülakat sınav notunun %15’i ve Yabancı Dil sınav sonuç puanının  %10’u dikkate alınarak hesaplanır.  

 

2.Başarı notu tezli yüksek lisans programları için en az  60 puan alan adaylar kontenjan sayısı dikkate alınarak yüksek puandan 

düşük puana doğru sıralanır ve ilgili programa kayıt hakkı kazanır. 

 

3.Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. 
 

 4.Mülakata girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır. 

 

 5.Mülakata girecek ve ilan edilecek öğrenci sayısı; kontenjan sayısının 5 (beş) katı ile sınırlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SDÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ TEZLİ 

PROGRAMLARA BAŞVURU, SINAV ve KAYIT TARİHLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
 

TEZLİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BAŞVURULARINA  İLİŞKİN BİLGİLER  
Online Başvuru Tarihleri 16-25 Temmuz 2019 Saat:17.00’ye kadar 

Online Başvuru Adresi http://golcuk.sdu.edu.tr  

Online Başvuru Sıralamalarının İlan Tarihi 25 Temmuz 2019 

Online Başvuru Sıralamalarının İlan Saati 21.00 

Online Başvuru Sıralamalarının İlan Adresi http://golcuk.sdu.edu.tr  

MÜLAKAT SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER 

Mülakat Tarihi* 29 Temmuz 2019 

Mülakat Saati 10.00 

Mülakat Yeri Eğitim Fakültesi Dekanlığı Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Mülakat Sınavının Açıklanma Tarihi 29 Temmuz 2019 

Mülakat Sınavının Açıklanma Saati 21.00 

Mülakat Sonuçlarının İlan Adresi http://golcuk.sdu.edu.tr  
 

 NOT: Mülakat sınavına girecek adaylar fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) transkript ile 

gelmesi zorunludur.  

            *Mülakata girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır ve kayıt hakkı kazanamaz. 

 

KAYIT TARİHLERİ ve KAYIT YERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Kesin Kayıtlar – ASİL* 30-31 Temmuz 01 Ağustos 2019 (3 gün) 

Kesin Kayıtlar – YEDEK** 02-05 Ağustos 2019 (2 gün) 

 

Kayıt Yeri 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Doğu Yerleşkesi, 

 Isparta Meslek Yüksekokulu A Blok Kat 2 32260 Çünür/Isparta 
KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER 

 
1- FORM YL-12 Yüksek lisans Programlarına Kayıt Dilekçesi ve Taahhütname (Ek-1)                                                            ( 

http://egitimbilimleri.sdu.edu.tr  Adresinden dokümanlar bölümünden erişebilirsiniz.) 

2- Diploma veya çıkış belgesinin noter veya herhangi bir resmi kurum onaylı sureti, 

3-  Transkriptin noter veya herhangi bir resmi kurum onaylı sureti, 

4- Son beş yıl içerisinde alınmış ALES Sonuç Belgesi 

5- Yükseköğretim Kurulu veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi bulunan dil sınavına ait belge. 

6- Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi tezli yüksek lisans programı için yabancı dil belgesi 

7- Özgeçmiş 

8-  Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi, (Enstitümüze ibraz edildiği takdirde Enstitümüzce onayı yapılacaktır)  

9-  Fotoğraf (3 adet),  

10-  Erkekler için Askerlik durum belgesi. 

 

NOT: 

 Adayların kesin kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri plastik kapaklı mavi dosya içerisinde Enstitü Müdürlüğüne 

şahsen veya noter vekâleti verilen şahıslar tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz. 

 

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

 
*    Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt için herhangi bir hak iddia edemez. 

** Asil Adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylardan sırayla 02-05 Ağustos 2019 (2 gün) tarihlerinde 

kesin kayıtları yapılacaktır. 
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