
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

      Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretim programlarına 2012-2013 eğitim-öğretim yılı 

Güz yarıyılında   öğrenci alınacaktır.  
 

A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA 

BAŞVURU ve KABUL KOŞULLARI:  
 

1.Yüksek Lisans için, lisans diploması veya mezuniyet belgesine sahip olmak.  

100'lük sistem dışında bir başka sistem (4'lük, 3'lük, harfli sistem vb.) ile notların hesaplandığı 

programlardan mezun olan adayların, not ortalamasının 100'lük sistemde karşılığını yazan 

transkript gerekmektedir. Mezun olunan yükseköğretim kurumları tarafından verilen not 

dönüşüm tabloları geçersiz olup, YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre karşılığının online 

başvuru sırasında sisteme girilmesi gerekmektedir. 

Doktora için, Yüksek Lisans diplomasına ve 100 tam not üzerinden en az 75 veya eşdeğer 

mezuniyet derecesine sahip olmak. Lisans diplomasıyla doktoraya başvuran adayların lisans 

mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 3.5 olması istenmektedir. Mezuniyet aşamasında 

olup, genel not ortalamasını gösterir transkripti olan adayların ilgili yükseköğretim 

kurumundan mezun olabileceğini gösterir belgeye sahip olması gerekir. (Alınacak belge, 

mezun olunacak yükseköğretim kurumundan (dekanlık veya enstitüden) alınmalıdır.)  

(Lisans veya yüksek lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda, YÖK 

tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmak.) 

 

2-Son üç yıl içinde ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olmak 

veya ALES karşılığı uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından birinden 

eşdeğer puan almış olmak. 

Lisans diplomasıyla doktoraya başvuranlardan başvurulan programın puan türünde en az 70 

ALES puanına sahip olması istenmektedir. 

  

                            

 

 

 

 



 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARININ ANABİLİM DALI 

BAZINDA ALES PUAN TÜRLERİ 

ANABİLİM DALI ALES 

ÇEKO EA 

EKONOMETRİ EA 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ SÖZEL 

İŞLETME EA 

İKTİSAT EA 

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI SÖZEL 

KAMU YÖNETİMİ EA 

KAMU HUKUKU EA 

MALİYE EA 

SAĞLIK YÖNETİMİ EA 

SOSYOLOJİ EA 

TARİH SÖZEL 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ SÖZEL 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SÖZEL 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA 

 

3-Yüksek Lisans için ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından, ÜDS’ye eşdeğer sayılan 

ulusal veya uluslar arası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS (YÖK’ün yabancı dil 

eşdeğerlilik tablolarına http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/ adresinden erişebilirsiniz) 

dil sınavlarından birine girmiş olmak. Yabancı dil belgesi olmayan adayların başvurusu 

kabul edilmeyecektir.  

      Doktora için ise ÜDSveya KPDS’den en az 55 puanalmış olmak veya bu sınavlara 

eşdeğer sayılan TOEFL ve IELTS yabancı dil sınavlarından birinden bu puan muadili bir 

puan almış olmak gerekir. 

 

4-Başvurular, online olarak http://golcuk.sdu.edu.tr  adresinden 07-13 Temmuz 2012 

tarihleri arasında yapılacak olup, posta veya e-posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

5- Adaylar Enstitümüze aitAnabilim/bilim dallarındaki lisansüstü programlara aynı andabirden 

fazla başvuru yapamaz. Online başvurularda program son başvurulan anabilim dalını kabul 

etmektedir. Ancak, farklı enstitülerde açılan lisansüstü programlara başvuru yapılabilmektedir. 

http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/
http://golcuk.sdu.edu.tr/


6-Başvuran adayların başarı puanı; 

 ALES’in %50’si, 

 Yabancı Dil Puanının %15’i 

 Lisans Mezuniyet Notunun % 15’i (Doktora Programı için Yüksek Lisans 

Mezuniyet notu dikkate alınır.) 

 Mülakat Notunun %20’ si hesaplanarak yüksek puandan düşük puana doğru 

sıralanarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. 

7- Ön kayıt işlemleri için gireceğiniz sayfada, vereceğiniz bilgilerin doğru ve hatasız 

olması gerekmektedir. Kesin kayıt hakkının kazanılması halinde Enstitü'ye ibraz edeceğiniz 

evraklardaki bilgiler ile ön kayıt için internet üzerinden girilen bilgilerde, her ne sebeple olursa 

olsun (lehte veya aleyhte) hatalı, eksik v.b. yapılan yanlış girişler nedeniyle tutarsızlık olması 

halinde, kayıt işleminiz iptal edilecektir. 

8- Kesin kayıt için gerekli belgeler kesin kayıt tarihlerinde Enstitü Müdürlüğüne elden teslim 

edilecektir. 

9- Mülakata girmek zorunlu olup, mülakata girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

(Yatay Geçiş başvuruları dahil) 

10-Yatay geçiş başvuruları online olarak http://golcuk.sdu.edu.tr adresinden 07-13 Temmuz 

2012 tarihleri arasında yapılacak olup, posta veya e-posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin: 

 Öğrenim gördüğü lisansüstü programda en az bir yarıyıl başarılı olması  

 Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş için; genel not ortalamasının 100 üzerinden en 

az 70, 

 Doktora düzeyinde ise, genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması,  

 İlgili programın başvuru şartlarını taşıması gerekir. 

11-Mülakata gelirken online başvuru çıktısını mutlaka yanınızda bulundurunuz. 

 

B- YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU 

KOŞULLARI: 

1. Başvurular, online olarak http://golcuk.sdu.edu.tradresinden 07-13 Temmuz 2012 

tarihleri arasında yapılacaktır. 

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


2. Tercümesi yapılmış lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak. 

3. Tercümesi yapılmış transkripte sahip olmak. 

4. TÖMER’den Türkçe dil yeterlik belgesi almış olmak veya Üniversitemiz Türk Dili 

Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından başarılı olmak 

gereklidir. 

5. 4 adet fotoğraf 

6. Başvuru için gerekli belgeler posta yoluyla kesin kayıt tarihine (17 Ağustos 2012) 

kadar enstitüye gönderilmesi gereklidir. 

 

C- ÖNEMLİ TARİHLER:  
 

Online başvurular için başlangıç tarih: 07 Temmuz 2012, (http://golcuk.sdu.edu.tr)  

Online başvurular için son tarih :          13 Temmuz 2012,  

Mülakata girecek adayların ilanı :         16 Temmuz 2012(http://sosyalbilimler.sdu.edu.tr/) 

Mülakat sınav tarihi:   17 Temmuz 2012 saat 09:30   

Yeri     :    İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı     18 Temmuz 2012 (http://sosyalbilimler.sdu.edu.tr/) 

 

 

D- KESİN KAYITLAR 

Kesin Kayıtlar (Asil) 19-24 Temmuz  2012 

Kesin Kayıtlar (Yedek) 25-26 Temmuz 2012 
 

Not: Kesin kayıt işlemleri aday tarafından bizzat yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını 
yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez. 
 

 

 

ADRES 

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

(Doğu Yerleşkesi Orman Fakültesi Zemin Kat)    ISPARTA 

Telefon: 0 246 211 38 50 

Fax: 0246 237 00 60 

 

http://sosyalbilimler.sdu.edu.tr/

