
 
SDÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK 

LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU, KABUL KOŞULLARI VE KONTENJAN BİLGİLERİ 
 

ANABİLİM DALI/PROGRAMI 
 

KONTENJANI KABUL KOŞULLARI 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi/Eğitim 

Teknolojileri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans 

 

 

 

100 

 

 

Üniversitelerin dört yıllık Lisans Programlarından 

mezun olmak. 

          

         Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvurularda, ALES Puanı ve Yabancı dil sınavına girmiş olma şartı 

aranmamaktadır 

 

         İlan edilecek yedek öğrenci sayısı; kontenjan sayısı ile sınırlıdır. 

 

BAŞVURU HAKKINDA AÇIKLAMALAR 
 

1-    Başvurular, online olarak http://golcuk.sdu.edu.tr  adresinden yapılacaktır.  

2-   Mülakat sınavı yapılmayacaktır. 

3-  Değerlendirme esasları: II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına lisans mezuniyet ortalamasına göre büyükten 

küçüğe sıralanarak kontenjan sayısınca öğrenci kabul edilir. Lisans mezuniyet notu eşit olan adaylar arasından en genç olan aday 

programa kabul edilir.  

4-   Başvuran adayların kesin kayıt hakkı kazanmaları halinde; adı geçen programda 3 yarıyıl ve toplam 60 AKTS kredisinden az 

olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli olmak üzere, en az on ders ile dönem projesi 

dersinden oluşur.Her dönem için alınacak ücret Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılı için 1350 TL ücret alınacaktır. 

 

5-  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  

 

6-   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 vb. 

nedenlerle) lehte veya aleyhte tutarsızlık olması halinde öğrencinin başvurusu iptal edilir, kesin kayıt yaptırmış olsa dahi kaydı 

silinir.  

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

en son başvuru dikkate alınır.  

8- Kesin kayıt için gerekli belgeler, kesin kayıt tarihlerinde mesai saatleri içerisinde eksiksiz olarak Enstitümüze şahsen veya 

noter vekâleti verilen şahıslar tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt hakkı kazanan öğrencinin kesin kayıt için istenen 

belgelerinde eksiklik olması halinde kaydı yapılmaz.  

 

 

 

 

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


 
SDÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK 

LİSANS PROGRAMLARA BAŞVURU ve KAYITLAR 
 

II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINA İLİŞKİN BİLGİLER 

Online Başvuru Tarihleri 17-28 Haziran 2019 (Saat 17.00’a kadar) 

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

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlan Tarihi 28 Haziran 2019  

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlan Saati  21.00 

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

KAYIT TARİHLERİ ve KAYIT YERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Kesin Kayıtlar – ASİL* 01-05 Temmuz 2019 (5 gün) 

Kesin Kayıtlar - YEDEK** 08-09 Temmuz 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 Yükseklisans 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-  Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi, (Enstitümüze ibraz edildiği takdirde Enstitümüzce onayı yapılacaktır)  
5-  Fotoğraf (3 adet),  

6-  Erkekler için Askerlik durum belgesi. 

7- Öğrenim Ücretini yatırdığına dair dekont 

 
     

       Kesin kayıt için gerekli belgeler, kesin kayıt tarihlerinde mesai saatleri içerisinde eksiksiz olarak Enstitümüze 

şahsen veya noter vekâleti verilen şahıslar tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt hakkı kazanan öğrencinin 

kesin kayıt için istenen belgelerinde eksiklik olması halinde kaydı yapılmaz. Posta ile kayıt yapılamaz. 

 
 

ÖNEMLİ NOT 

       
      Başvuru esnasında yapılan yanlışlıklardan başvuruyu yapan aday sorumludur. Her ne sebeple olursa olsun 

(adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, online sisteme yanlış/hatalı bilgi girilmesi v.b. nedenlerle) yapılan yanlış başvuru 

sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve 

istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, online başvuru esnasında bilgi girişleri dikkatli bir şekilde 

yapılmalıdır. İstenilen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahribat 

yapanların, kayıt hakkı kazansalar  dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin 

kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir. 
 

 

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

**Asil Adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylardan sırayla 08-09 Temmuz 2019 tarihlerinde kesin 
kayıtları yapılacaktır.  

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