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Üniversitelerin dört yıllık Lisans Programlarından 

mezun olmak. 

       Adayın Tezsiz 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. 

     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 https://adaygolcuk.sdu.edu.tr/Basvuru/Giris adresinden yapılacaktır.  

      a)Adayların tezli yüksek lisans başvurularında istenilen  tüm evrakları sisteme yüklemesi zorunludur. Her ne sebeple olursa 

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

 

b-ONLİNE ÖN KAYIT (BAŞVURU) İŞLEMLERİ ESNASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER 

1-Lisans Diploması veya e-devlet üzerinden alınan Yükseköğretim Mezun Belgesi 

2-Transkript Belgesi (Lisans) 

3- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi. 

4-Vesikalık Fotoğraf 

 

3-  Değerlendirme esasları: II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına lisans mezuniyet ortalaması veya Ağırlıklı Genel 

Not Ortalaması dikkate alınarak büyükten küçüğe sıralanarak kontenjan sayısınca öğrenci kabul edilir. Lisans mezuniyet notu 

veya Ağırlıklı Genel Not Ortalaması eşit olan adaylar arasından en genç olan aday programa kabul edilir.  

4-   Başvuran adayların kesin kayıt hakkı kazanmaları halinde; adı geçen programda en çok 3 yarıyıl,  toplam 30 krediden ve 60 

AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli olmak üzere, en az on ders 

ile dönem projesi dersinden oluşur. 

5- 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için 1350 TL ücret alınacaktır. 

 

6-  Online başvuru esnasında adaylar; 

a- Mezuniyet notu veya Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 4’lük sistemde olan aday başvuru sistemine sadece 4’lük not 

ortalamasını girmelidir. 

b-  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.. 

c- YÖK Dönüşüm Tablosu İçin tıklayınız 

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

sorumluluk kendilerine aittir. 

 

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 vb. nedenlerle) lehte veya aleyhte 

tutarsızlık olması halinde öğrencinin başvurusu iptal edilir, kesin kaydı yapılmış olsa dahi kaydı silinir.  

8-   Aynı dönemde birden fazla aynı düzeyde lisansüstü programa başvuru yapılamaz.  

9- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları COVİD-19 Küresel Salgın Hastalığı nedeniyle Üniversitemiz tarafından 

belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.  

 

 

 

https://adaygolcuk.sdu.edu.tr/Basvuru/Giris
https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf


 
SDÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI II. ÖĞRETİM TEZSİZ 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU ve KAYIT TARİHLERİ 
 

II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINA İLİŞKİN BİLGİLER 

Online Başvuru Tarihleri 22-30 Ağustos 2020 (Saat 23.59’a kadar) 

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

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlan Tarihi 31 Ağustos 2020  

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlan Saati 20.00 

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

 KAYIT TARİHLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Kesin Kayıtlar – ASİL* 01-02 Eylül 2020 (2 gün) 

Kesin Kayıtlar - YEDEK** 03-04 Eylül 2020 (2 gün) 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI ve KAYITLAR 

 

✓ İlan metninde belirtilen tarihlerde başvuru esnasında yüklenen belgeler Müdürlüğümüzce de kontrol edilecek 

olup;  başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin kaydı Enstitümüzce Üniversitemiz tarafından belirlenen usul ve 

esaslar doğrultusunda yapılacaktır.   

 

✓ Kesin Kayıt İçin Bilgilendirme Ayrıca Enstitümüz Web Sayfasından Duyurusu Yapılacaktır. 

 

                                                       

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, 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 03-04 Eylül 2020 tarihlerinde kesin kayıtları 

yapılacaktır.  

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

 

 

Başvuru hakkında aşağıdaki numaradan bilgi edinebilirsiniz. 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ ADI  TELEFON NUMARASI 
 

Eğitim Teknolojileri II. Öğretim 
0 246 211 3019 

0 246 211 3041 

 

 

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

