
 

SDÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ TEZLİ 
PROGRAMLARIN KONTENJANLARI- BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI-DEĞERLENDİRME 

 

 

PROGRAMI PUAN TÜRÜ KONTENJANI KABUL KOŞULLARI 
 

 

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi 

 

 

 

 
SAYISAL 
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1- Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği veya Biyoloji 

Öğretmenliği Lisans Programından mezun olmak. 

2- ALES Sayısal Puan türünden en az    60 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) 
 

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi 

 
 
 

SAYISAL 

 

 

 

6 

 
1-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans programından mezun olmak, 

2- ALES Sayısal Puan türünden 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) 

 

 

 

 

İngiliz Dili Eğitimi 

 

 

 
SÖZEL 
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1- İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalından Mezun Olmak, 

2- ALES Sözel Puan türünden en az 55 puana sahip olmak. (Açıklandığı tarihten itibaren geçerlilik süresi son beş 

yıl) 

3- YDS, YÖKDİL sınavlarından en az 85 almak veya ÖSYM’nin Eşdeğerlilik Tablosunda bu sınavlar için 

karşılığı olan Dil Sınavlarından Eşdeğer bir puan almak, (Açıklandığı tarihten itibaren geçerlilik süresi son beş yıl) 

 

 

 

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim 

 

 

 
 

EŞİT 
AĞIRLIK 
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1- Eğitim Fakültesi Mezunu olmak. veya 

2- Lisans programlarından mezun  ve Pedagojik Formasyon belgesine sahip olmak ve en az 2 yıl öğretmenlik 

yapmış olmak, (Bu adayların Pedagojik Formasyon belgesi ve Öğretmenlik yaptığına dair belgeyi başvuruda 

yüklemeleri zorunludur) 

3- ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 60 puana sahip olmak. (Açıklandığı tarihten itibaren geçerlilik süresi 

son beş yıl) 

4- 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 yapılacak olup; başvuru internet adresi: https://golcuk.sdu.edu.tr/Intro.aspx  

 

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

 Aşağıdaki belgelerin sisteme PDF olarak yüklenmesi gerekmektedir. 

1- Lisans Diploması veya 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- Erkekler için Askerlik durum belgesi. 

6- Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar Pedagojik Formasyon belgesini ve 2 (iki) yıl Öğretmenlik yaptığına dair belge (Eğitim 

Fakültesi Mezunları hariç) 

7-Taahütname (Tıklayınız) 

8-Özgeçmiş 

 

3.Online başvuru 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. 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 çevrilecektir. 

 

  

https://golcuk.sdu.edu.tr/Intro.aspx
https://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/284/files/dilekce-4-taahhutname-tezli-yuksek-lisans-ogrencileri-icin-24072021.docx


 

 

c) 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.Anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü programlara aynı yarıyılda aynı düzeyde birden fazla başvuru yapılamaz..  

 

 5. 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.  

 6. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayın, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS, YÖKDİL), 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. 

 

 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.  

 

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 katılmayan adayların başvurusu geçersiz sayılır. 

 

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

https://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/284/files/lisansustu-egitim-ve-ogretim-yonergesi-13022021.pdf
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


 

 
SDÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ TEZLİ PROGRAMLARA BAŞVURU, SINAV ve KAYIT 

TARİHLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
 

TEZLİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BAŞVURULARINA İLİŞKİN BİLGİLER  
Online Başvuru Tarihleri 26 Temmuz 2021- 08 Ağustos 2021 

Başvuruların BİLSİS Koordinatörü ve ABD tarafından kontrolü 09-11 Ağustos 2021 

Online Başvuru Sonuçlarının İlan Tarihi 13 Ağustos 2021 

Mülakata girmeye hak kazanan Adaylara ABD tarafından online 

mülakat bilgilendirilmesi (tarih, saat, bağlantı linki) 

 

13 Ağustos 2021 

Online Mülakat Sınavı * 16-17-18 Ağustos 2021 

Mülakat için kullanılacak Program* Microsoft Teams  

Asil ve Yedek Adayların İlan Edilmesi 20 Ağustos 2021 

ÖNEMLİ NOT: 

 
            *Mülakat sınavına girecek adaylara ABD tarafından toplantı linki ve saati mail yolu ile bildirilecektir. 

            * 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 – ASİL* 23-25 Ağustos 2021 (3 gün) 

Kesin Kayıtlar – YEDEK** 26-27 Ağustos 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 adayların sırayla 26-27 Ağustos 2021 (2 gün) tarihlerinde kesin kayıtları yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

file:///D:/Belgelerim/Downloads/(https:/egitimbilimleri.sdu.edu.tr
file:///D:/Belgelerim/Downloads/(https:/egitimbilimleri.sdu.edu.tr
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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ TEZLİ PROGRAMLARININ 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI- BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI 
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Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

 

 

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi 
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1-En az 4 (dört) yıllık eğitim veren Eğitim/Pedagoji Fakültesi mezunu olmak, 

 
 

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) 

 
 

  

Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim 2 

 

 

 

1-En az 4 (dört) yıllık eğitim veren Eğitim/Pedagoji Fakültesi mezunu olmak, 

 

 

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) 

 

 

 

 



 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU TARİHLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER  

Online Başvuru Tarihleri 26 Temmuz 2021- 08 Ağustos 2021 

Online Başvuru Adresi https://golcuk.sdu.edu.tr/Intro.aspx 

Başvuruların Bilsis Koordinatörü ve ABD Tarafından Kontrolü 09-11 Ağustos 2021 

Başvuru Sonuçlarının İlan Tarihi  20 Ağustos 2021 

Başvuru Sonuçlarının İlan Adresi https://egitimbilimleri.sdu.edu.tr 

Kesin Kayıtlar – ASİL 23-25 Ağustos 2021 (3 gün) 

Kesin Kayıtlar – YEDEK 26-27 Ağustos 2021 (2 gün) 

Kayıt Yeri Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlüğü 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER MÜRACAAT VE KABUL KOŞULLARI 
        

 

 Süresinde başvuru yapmamış, istenen belgeleri yüklememiş, eksik yüklemiş veya tamamlamamış adayların başvuruları geçersiz sayılır. 

. 

Başvuru Koşulları 

 

1-  Lisansüstü programlarına başvurmak için ilgili EABD/EASD tarafından önerilen ve EK tarafından kabul edilen tezli yüksek lisans veya lisans programından 

mezun olmak veya başvuru tarihlerinin bulunduğu dönem sonunda mezun olabilecek durumda olmak gerekir  

 

2- Başvuru esnasında C1 seviyesinde dil yeterliliği olmayanların başvuruları kabul edilir. Bu adaylardan kayıt tarihinden itibaren en çok iki akademik yıl 

içerisinde en az C1 seviyesinde SDÜ-TÜDAM, TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü ve üniversitelerin akredite olmuş Türkçe Dil Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezleri tarafından verilen Türkçe dil yeterlilik belgesine sahip olanlar, yerleştirildikleri programda eğitime başlayabilirler. 

 

3-  Öğretim dili Türkçe olan lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanlardan Türkçe C1 dil şartı aranmaz,  

 

4-  Öğretim dili Türkçe dışındaki programlara yerleştirilenlerden Türkçe C1 dil şartı aranmaz. Bu adaylar yerleştirildikleri program dilinde başvuru esnasında 

veya ilgili programa yerleştirilmelerini takip eden iki akademik yıl içinde üniversitenin kabul edeceği kurumlardan alınmış olmak kaydıyla ilgili programın 

öğretim dilinden C1 seviyesinde dil belgesi getirerek yerleştirildikleri programda eğitime başlayabilirler. 

 

 

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


 

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- Yurtdışında bulunan bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan T.C. uyruklu ve yabancı uyruklu kişilerin Enstitümüzde öğrenim görme talebinde 

bulunması halinde daha önce öğrenim gördükleri kurumun tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu’ndan tanınma belgesine (mülteciler hariç) 

ihtiyaç duyulmaktadır. (26/09/2017 tarih ve 75850160-301.02.03-64528 sayılı YÖK Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı Kararı) Tanıma Belgesi Enstitümüz 

tarafından YÖK’ten istenecek olup ilgili belge Enstitümüze ulaşana kadar öğrencinin şartlı olarak kaydı yapılacak ve söz konusu kurumun tanınmaması 

durumunda öğrencinin kaydı silinecektir. Öğrenci bahsi geçen durumu dikkate alarak başvuru yapacaktır. Öğrenci adayı bütün bu hükümleri kabul etmiş 

sayılır ve kaydı silindiğinde herhangi bir hak iddia edemez. 

 

On-Line Başvuruda İstenilen/Yüklenecek Belgeler  

 

 Aşağıdaki belgelerin sisteme PDF olarak yüklenmesi gerekmektedir. 

 

1- Diploma/Mezuniyet belgelerinin aslı ile noter, yeminli tercüme büroları ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,  

2- Transkript  (onaylanmış resmi not belgesi) ile Türkçe tercümesinin noterden, yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı 

örneği, 

3-  Yabancı Dil Sınavına Ait Sonuç Belgesi 

. 

4-Varsa Türkçeden başarılı olduğunu gösterir en az “C1” belgesi 

5-Niyet ve/veya Referans mektupları 

6-Pasaport (yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,)  

8-Taahhütname (Tıklayınız) 

9-İkametgah Belgesi 

DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME 

 
1- Yerleştirme, başvuru sırasında online olarak sisteme yüklenen belgelerin ilgili BILSIS Koordinatörü ve ABD tarafından kontrolü yapılarak değerlendirilir.  

2- Yerleştirmede gerek duyulması halinde öğrencilerin lisans/yüksek lisans not ortalamaları ile uluslararası geçerliliği olan dil puanları dikkate alınır.  

 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
https://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/284/files/dilekce-4-taahhutname-tezli-yuksek-lisans-ogrencileri-icin-24072021.docx


 

KAYIT İŞLEMLERİ 
 
Kesin kayıt hakkı kazanan adaylara başvuru yaptıkları sistem üzerinden ve/veya Enstitümüz web sayfasından bilgi verilecektir. Söz konusu bildirim adaylara 

tebliğ niteliğinde olup, adreslerine ayrı bir bildirim yapılmayacaktır. Duyurulan tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler 

 

KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER:  

 

1- Başvuru esnasında istenen belgelerin aslı ve onaylı Türkçe tercümeleri,  

      2- Dönemlik öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir belge  
 

3- İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı,  

4- Adayların Kabul Mektubu ile birlikte Türk Dış Temsilciliklerinden aldıkları Öğrenim Vizesi,  

5- Türkiye’de bulunan adayların Öğrenim Vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden aldıkları İkamet Tezkeresi, 

6- Aşağıda belirtilen adaylardan öğrenim vizesi şartı aranmaz:  

       a) Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancılar, 

       b) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar,  
       c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular. 

7- Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (4 adet),  

8- İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (kayıt sonrası teslim edilecektir) 

 

 

 


