
 

A-TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI 

 

ANABİLİM DALI PROGRAMI PUAN TÜRÜ 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi SAYISAL 

 

 Tezli Yüksek Lisans programına alınacak öğrenci kontenjanı ve şartları: 

 

Anabilim Dalı Çalışma Alanı Kontenjan Kontenjan Bilgileri 

 

 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi 

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi 
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1-Eğitim Fakültesi Fen 

Bilgisi Öğretmenliği, Fizik 

Öğretmenliği, Kimya 

Öğretmenliği ve Biyoloji 

Öğretmenliği mezunu 

olmak  

2-ALES sınavından en az 

70 puan almak 

(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 en az 50 

puan almak (Açıklandığı 

tarihten itibaren 

geçerlilik süresi son beş 

yıl) 

 

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. 

2.Aynı dönemde birden fazla lisansüstü programa başvuru yapılamaz. On-line başvurularda                  

program son başvurulan Anabilim Dalını ve çalışma alanını kabul etmektedir. Başka bir lisansüstü 

programa kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapamaz. 

3.Başvuru sürecinden sonra, her ne sebeple olursa olsun adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle vb. 

nedenlerle yapılan yanlış başvurular sonucunda başvuran adayın işlemleri iptal edilecektir. 

4.İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar 

dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış 

öğrencilerin kaydı silinir. 



C- DEĞERLENDİRME  

1. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES 

puanının % 50’si, mezuniyet notunun %15’i,Yabancı Dil notunun %15’i ve mülakat notunun 

%20’si dikkate alınarak hesaplanır. Başarı puanı Yüksek Lisans programları için 60 ve üzeri 

olan adaylar kontenjan sayısı dikkate alınarak ilgili programa kayıt hakkı kazanırlar. Mülakata 

girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır. 

2. Kontenjanlar, başarı puanı en yüksek olan öğrenciden başlamak suretiyle doldurulur. Başarı 

puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve mülakat notu yüksek olan 

adaya öncelik tanınır. 

 

D- KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER 

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

2. Diploma veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi, 

3. Son beş yıl içerisinde alınmış ALES Sonuç Belgesi   

4. Yükseköğretim Kurulu veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi 

bulunan dil sınavına ait belge. 

5. Aldığı dersleri ve notları gösterir belgenin (transkript) resmi onaylı fotokopisi, 

6. Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi tezli yüksek lisans programı için 

yabancı dil belgesi  

7. Özgeçmiş 

8. 4 (dört) adet fotoğraf, 

9. Nüfus cüzdanı sureti, 

10. Erkekler için askerlik durum belgesi, 

11. Taahhütname ( http://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar adresinden formlar/dokümanlar 

bölümünden diğer formlar kısmından erişebilirsiniz.) 

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

Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz. 

NOT 
• Kesin kayıt için gerekli belgeler, kesin kayıt tarihleri içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

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

 

E- BAŞVURULAR VE SINAVLAR  

 

Online başvuru tarihi                          : 19-24 Ocak 2019 (saat 17:00’e kadar) 

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

Online Başvuru Sıralamalarının İlan Tarihi  : 25 Ocak 2019 (saat:  21:00) 

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

Mülakat Tarihi                            : 28 Ocak 2019 

Mülakat Saati                            : Saat:10:00 

Mülakat Yeri                                        : Eğitim Fakültesi Dekanlığı Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Kazananların Açıklanma Tarihi                          : 28 Ocak 2019 (saat:21:00) 

Kazananların İlan Adresi                           :  http://golcuk.sdu.edu.tr 

Not: Adayların nüfus cüzdanı ile mülakata gelmesi zorunludur. 

 

F- KESİN KAYITLAR VE ADRES 

 

Kesin kayıt tarihi  (ASİL)            : 29-30-31 Ocak 2019 (3 gün) 

Kesin kayıtlar tarihi (Yedek)           01 Şubat 2019 (1 gün) 

Kayıt Adresi              : SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü     

                               Hukuk Fakültesi Zemin Kat Doğu Yerleşkesi,32260 ISPARTA 
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