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1- Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi 

Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, 

Biyoloji Öğretmenliği Lisans 
Programından mezun veya başvuru 

tarihlerinin bulunduğu dönem sonunda 

lisans mezunu olabilecek durumda olmak. 
 

2- ALES Sayısal Puan tütünden en az           

70 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) 

 
 

 
BAŞVURU HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

 

 

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

 

2. a)Adayların tezli yüksek lisans başvurularında aşağıda yazılı tüm evrakları sisteme yüklemesi zorunludur. Her ne 

sebeple olursa olsun sisteme eksik evrak veya yanlış evrak yükleyen adayların başvuruları iptal edilecektir. 

 

b) ONLĠNE ÖN KAYIT (BAġVURU) ĠġLEMLERĠ ESNASINDA SĠSTEME YÜKLENECEK BELGELER  

1- Lisans Diploması (e-devlet üzerinden alınan Yükseköğretim Mezun Belgesi) 

2- Onaylı Transkript Belgesi (Lisans) 

3- ALES Sonuç Belgesi (Açıklandığı tarihten itibaren geçerlilik süresi son beş yıl) 

4- Yükseköğretim Kurulu veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi bulunan dil sınavına 

ait belge. (Açıklandığı tarihten itibaren geçerlilik süresi son beş yıl)  

5- Vesikalık Fotoğraf  

6- Erkekler için Askerlik durum belgesi. 

 

 

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


 

 

3.Online baĢvuru esnasında adaylar; 

 

a) Adayın tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için ilgili EABD/EASD tarafından önerilen ve EK 

tarafından kabul edilen lisans program/programlarından mezun veya başvuru tarihlerinin bulunduğu dönem sonunda 

lisans mezunu olabilecek durumda olması gerekir.  

 

b) Mezuniyet notu veya Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 4’lük sistemde olan aday başvuru sistemine sadece 4’lük 

not ortalamasını girmelidir.  

 

c) Mezuniyet notu veya Ağırlıklı Genel Not Ortalaması sadece 100’lük sistemde olan aday başvuru sistemine 

100’lük not ortalamasını girmelidir. 100’lük sistemde notunu giren adayın notları, sadece YÖK dönüşüm tablosu 

esas alınarak sistem tarafından 4’lük not sistemine çevrilecek olup; . mezun olunan üniversiteden getirilen dönüşüm 

tablosu kabul edilmeyecektir. 

 

d) Adayların başvuru sistemine girerken yapmış oldukları mezuniyet not ortalaması tercihlerindeki (4’lük/100’lük) 

sorumluluk kendilerine aittir  

 

e) Türkiye dışındaki ülkelerin yükseköğretim programlarından mezun olan, diploma notu 4’lük veya 5’lik sisteme 

göre düzenlenmiş adayların mezuniyet not ortalamaları YÖK dönüşüm tablosu dikkate alınarak başvuru sistemi 

tarafından 100’lük not sistemine çevrilecektir. 

 

 f) Türkiye dışındaki ülkelerin yükseköğretim programlarından mezun olan, diploma notu 4’lük, 5’lik veya 100’lük 

sisteme göre düzenlenmemiş adaylar, Süleyman Demirel Üniversitesinin 26.12.2019 tarihinde yayımlanan 

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesinde ekli not dönüşüm tablolarındaki 4’lük not karşılıklarını sisteme 

gireceklerdir.(mezuniyet not ortalamaları YÖK dönüşüm tablosu dikkate alınarak başvuru sistemi tarafından 

100’lük not sistemine çevrilecektir)  

 

4.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. Bu 
sınavların geçerliliği (5) beş yıldır. GRE-GMAT sınavlarının ALES Dönüşüm tablosu için buraya tıklayınız.  

 

5. 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. Bu sınavların geçerliliği (5) beş yıldır. ÖSYM’nin Yabancı 

Dil Eşdeğerlik tablolarına erişmek için buraya tıklayınız. 
 

6.Anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü programlara aynı yarıyılda aynı düzeyde birden fazla başvuru 

yapılamaz. 

 

7.Online ön kayıt (başvuru) işlemleri esnasında öğrenci tarafından girilecek bilgilerin doğru ve hatasız olması 

gerekmektedir. Kesin kayıt hakkının kazanılması halinde, istenilen 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 kaydı yapılmış olsa dahi kaydı silinir.  

 

 

https://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/284/files/gre-gmat-sinav-sonuclarinin-ales-donusum-tablosu-01042020.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf


 

DEĞERLENDİRME 

 

1.Tezli Yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanması;  
 

ALES SINAVI LĠSANS MEZUNĠYET 

NOT ORTALAMASI 

BĠLĠMSEL 

DEĞERLENDĠRME/MÜLAKAT 

SINAVI 

YABANCI DĠL 

SINAVI 

%50 %25 %15 %10 

 
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 katılmayan adayların başvurusu geçersiz sayılır. 

 5.Mülakata girecek öğrenci sayısı; kontenjan sayısının 3 (üç) katı ile sınırlıdır. 
 

SDÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ TEZLİ 
PROGRAMLARA BAŞVURU, SINAV ve KAYIT TARİHLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

TEZLİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BAŞVURULARINA İLİŞKİN BİLGİLER  
Online BaĢvuru Tarihleri 26 Aralık 2020-10 Ocak 2021  

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

BaĢvuruların BĠLSĠS Koordinatörü ve ABD 

tarafından kontrolü 

11-13 Ocak 2021 

Online BaĢvuru Sonuçlarının Ġlan Tarihi 15 Ocak 2021 

Mülakata girmeye hak kazanan Adaylara ABD 

tarafından online mülakat bilgilendirilmesi (tarih, 

saat, bağlantı linki) 

 

15 Ocak 2021 

Online Mülakat Sınavı * 18-19-20 Ocak 2021 

Mülakat için kullanılacak Program* Microsoft Teams  

Asil ve Yedek Adayların Ġlan Edilmesi 22 Ocak 2021 

ÖNEMLĠ NOT: 
            *Mülakat sınavına girecek adaylara ABD tarafından toplantı linki ve saati mail yolu ile bildirilecektir. 

            * Bu nedenle adayların mail adreslerine gelen mailleri kontrol etmeleri gerekmektedir.  
            * Microsoft Teams programı üzerinden Belirtilen tarih ve saatte Mülakata katılmayan adayların başvurusu geçersiz 

sayılır ve kayıt hakkı kazanamaz. 

 

 KAYIT TARİHLERİ ve KAYIT YERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Kesin Kayıtlar – ASĠL* 25-27 Ocak 2021 (3 gün) 

Kesin Kayıtlar – YEDEK** 28-29 Ocak 2021 (2 gün) 

 

 

Kayıt Yeri 

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları Enstitümüz 

tarafından on-line yapılacak olup; Enstitümüz  
(https://egitimbilimleri.sdu.edu.tr )web sayfasından konu 

ile ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır.  
*    Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt için herhangi bir hak iddia edemez. 

** Asil Adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylardan sırayla 28-29 Ocak 2021 (2 gün) tarihlerinde kesin 

kayıtları yapılacaktır. 

 

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