ISPARTA UYGULAMALI BĠLĠMLER ÜNĠVERSĠTESĠ
LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ENSTĠTÜSÜ
2018-2019 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU KOġULLARI
(Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının 20 Nisan 2016 tarihinde yayımladığı “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne uygun olarak hazırlanmıĢtır.)

TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAġVURU ĠÇĠN ÖNEMLĠ
TARĠHLER
Online başvuru tarihleri

: 23-27 Temmuz 2018 (saat 17:00 a kadar)

Online başvuru adresi

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

Online başvurular için sonuç ilan tarihi

: 27 Temmuz 2018 / 21:00

Online başvurular için sonuç ilan adresi

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

Bilimsel değerlendirme/mülakat tarihi

: 30 Temmuz 2018

Bilimsel değerlendirme/mülakat saati

: 10:00

Bilimsel değerlendirme/mülakat yeri

: Anabilim Dalı Başkanlıkları

Sonuçların açıklanma tarihi

: 31 Temmuz 2018 / 17:00

Sonuçların ilan adresi

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

Kesin kayıt tarihi (asıl adaylar)

: 1-3 Ağustos 2018 (3 gün)

Kesin kayıt tarihi (yedek adaylar)

: 7-8 Ağustos 2018 (2 gün)

Kayıt adresi

: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüğü, Orman Fakültesi Binası, Zemin Kat, Doğu
Kampüsü, 32260 Çünür/Isparta

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA
PROGRAMLARINA BAġVURULARI ĠÇĠN ÖNEMLĠ TARĠHLER
Kayıt için başvuru tarihleri

: 03-24 Eylül 2018 (saat 17:00 a kadar)

Kayıt adresi

: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüğü, Orman Fakültesi Binası, Zemin Kat, Doğu
Kampüsü, 32260 Çünür/Isparta

TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS BAġVURU KOġULLARI
1- Adayların, lisans diplomasına sahip olması gerekir.
2- Adayların, ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 55 puana sahip olması gerekir.
3- Adayların, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 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 birisine girmiş
olması gerekir. (ÖSYM’nin yabancı dil eşdeğerlik tablolarına erişmek için buraya tıklayınız).

DOKTORA BAġVURU KOġULLARI
1- Doktora programına başvuran adayların yüksek lisans diplomasına sahip olması ve yüksek
lisans mezuniyet not ortalamasının 4 tam not üzerinden en az 2.5 veya eşdeğeri olması
gerekir.
2- Doktora programına başvuran adayların ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 55
puana sahip olması gerekir.
3- Bütünleşik Doktora programına başvuran adayların lisans diplomasına sahip olması ve lisans
mezuniyet not ortalamasının 4 tam not üzerinden en az 3.5 veya eşdeğeri olması
gerekir.
4- Bütünleşik Doktora programına başvuran adayların ALES’ten başvurulan programın puan
türünde en az 80 puana sahip olması gerekir.
5- Adayların, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu
puan muadili bir puana sahip olması gerekir (ÖSYM’nin yabancı dil eşdeğerlik tablolarına
erişmek için buraya tıklayınız).
YATAY GEÇĠġ BAġVURU KOġULLARI
1- Enstitü bünyesindeki başka EABD veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü
programlarda kayıtlı olup, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, yatay geçiş
yolu ile ilan edilen kontenjanlara başvurabilirler.
2- Yatay geçiş yapacak adaylarda ALES süresi aranmaz.
3- Başka bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş
başvuruları kabul edilmez.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA
PROGRAMLARINA BAġVURU KOġULLARI
1- Lisansüstü programlara başvuracak adayların eğitimleri süresince kendilerine danışmanlık
yapmasını istedikleri öğretim üyesinden Koşullu Kabul Mektubu (Conditional Acceptance
Letter) almış olmaları gerekir.
2- Yüksek Lisans programına başvuracak adayların lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin
aslı ile birlikte yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesinin olması gerekir.
3- Doktora programına başvuracak adayların lisans ve yüksek lisans diplomalarının veya lisans ve
yüksek lisans mezuniyet belgelerinin aslı ile birlikte yeminli tercüme bürosu tarafından
yapılmış Türkçe tercümelerinin olması gerekir.

4- Yüksek Lisans programına başvuracak adayların lisans not ortalamasını gösteren transkript
belgesinin aslı ile birlikte yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesinin
olması gerekir.
5- Doktora programına başvuracak adayların lisans ve yüksek lisans not ortalamasını gösteren
transkript belgesinin aslı ile birlikte yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe
tercümelerinin olması gerekir.
6- Türkçe eğitim veren lisansüstü programlara başvurup lisans öğrenimini yabancı ülkelerde
yapmış adayların Türkçe'den başarılı olduğunu gösterir en az “C1” seviyesinde SDÜ-TÜDAM,
TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü ve Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve
Uygulama Merkezleri tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekir
(Lisans öğrenimini Türkiye’de yapmış adaylar muaf tutulacaktır).
7- Türkçe eğitim veren yüksek lisans programına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) 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 olması gerekir.
8- Türkçe eğitim veren doktora programına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından anadilleri dışında en az 55 puan veya ÖSYM tarafından
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana
sahip olması gerekir.
9- İngilizce eğitim veren lisansüstü programlara başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında en az 55 puan veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili
bir puana sahip olması gerekir.
BAġVURUDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR
1- Anabilim dallarındaki lisansüstü programlara ve bu programlardaki çalışma alanlarına aynı
dönemde birden fazla başvuru yapılamaz. Online başvurularda program son başvurulan
anabilim dalını ve çalışma alanını kabul etmektedir.
2- Başvuru sürecinde adayların, hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, vb. nedenlerle yaptığı yanlış başvuru
iptal edilecektir. Adayların başvuru yapmadan önce ilan metnini dikkatle incelemesinde yarar
vardır.
3- Mezuniyet not ortalaması sadece 100’lük sistemde olan adaylar başvuru sistemine 100’lük not
ortalamalarını gireceklerdir.

4- Mezuniyet not ortalaması sadece 4’lük sistemde olan adaylar başvuru sistemine 4’lük not
ortalamalarını gireceklerdir. 4’lük sistemde notunu giren adayların notları, YÖK dönüşüm
tablosu baz alınarak sistem tarafından 100’lük not sistemine çevrilecek olup, mezun olunan
üniversiteden getirilen dönüşüm tabloları kabul edilmeyecektir.
5- Mezuniyet not ortalaması hem 4’lük sistemde hem de 100’lük sistemde olan adaylar istediği
notu tercih edeceklerdir. Ancak başvuru sistemine 4’lük sistemdeki mezuniyet notunu giren
adayların not ortalamaları, YÖK dönüşüm tablosu baz alınarak başvuru sistemi tarafından
100’lük not sistemine çevrilecektir.
6- Adayların başvuru sistemine girerken yapmış oldukları mezuniyet not tercihlerindeki
sorumluluk kendilerine aittir.
7- 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.
8- Türkiye dışındaki ülkelerin yükseköğretim programlarından mezun olan, diploma notu
4’lük, 5’lik veya 100’lük sisteme göre düzenlenmemiş adaylar, TÜBİTAK’ın hazırlamış
olduğu 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).
BĠLĠMSEL DEĞERLENDĠRME/MÜLAKAT SINAVINA GELĠRKEN DĠKKAT EDĠLMESĠ
GEREKEN HUSUSLAR
1- Adayların nüfus cüzdanı ile mülakata gelmeleri zorunludur.
2- Adayların, kontenjan şartlarını sağladıklarını gösterir diploma örnekleri ve belgelerini
mülakata getirmeleri gerekmektedir.
DEĞERLENDĠRME
1- Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların (yatay geçiş yapan adaylar
dahil) başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının % 50’si, mezuniyet not
ortalamasının %25’i (doktora programına başvuran adaylarda yüksek lisans mezuniyet not
ortalaması, bütünleşik doktora programına başvuran adaylarda ise lisans mezuniyet not
ortalaması dikkate alınacaktır), yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya
mülakat sınav notunun %15’i ve yabancı dil sınav sonuç puanının %10’u dikkate
alınacaktır. Başarı notu, tezli yüksek lisans programları için en az 60 puan, doktora
programları için en az 65 puan olan adaylar, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır
ve kontenjan sayısı dikkate alınarak ilgili programa kayıt hakkı kazanırlar. Puan eşitliği
durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

2- Bilimsel değerlendirme/mülakat sınavına girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır.
TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA KESĠN KAYIT
ESNASINDA ĠSTENEN BELGELER
1. Lisansüstü programlara kayıt dilekçesi (erişmek için buraya tıklayınız),
2. Diploma ve/veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya
noter onaylı),
3. Son beş yıl içerisinde alınmış ALES sonuç belgesi,
4. Aldığı dersleri ve notları gösterir mezuniyet not ortalamasının (transkript) resmi
onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı),
5. Yatay geçiş için başvuracak adayların öğrenimine devam ettiği üniversiteden
alacakları onaylı öğrenci belgesi ve transkripti,
6. Yabancı dil sınav sonuç belgesi,
7. Özgeçmiş,
8. 4 (dört) adet fotoğraf,
9. Nüfus cüzdanı resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir).
10. Erkekler için askerlik durum belgesi.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERDEN KESĠN KAYIT ESNASINDA ĠSTENEN
BELGELER
1. Koşullu Kabul Mektubu (Conditional Acceptance Letter),
2. Diploma ve/veya mezuniyet belgelerinin aslı ile birlikte yeminli tercüme bürosu
tarafından yapılmış Türkçe tercümesi,
3. Aldığı dersleri ve notları gösterir mezuniyet not ortalamasının (transkript) aslı ile
birlikte yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesi,
4. Türkçe eğitim veren lisansüstü programlara başvuran adaylar için Türkçe Dil Yeterlilik
Belgesinin aslı,
5. Katkı payı ücretini yatırdıklarını gösterir dekont,
6. Yabancı dil sınav sonuç belgesi,
7. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesi aslı veya onaylı
fotokopisi, (Kayıt sonrası teslim edilecektir.)
8. Pasaport ve öğrenim vizesinin aslı ile birlikte yeminli tercüme bürosu
tarafından yapılmış Türkçe tercümeleri,
9. Niyet mektubu,
10. 2 adet referans mektubu,
11. Burs alan adayların burs belgelerinin aslı ile birlikte yeminli tercüme bürosu tarafından
yapılmış Türkçe tercümesi.

KESĠN KAYITTA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR
1- Adayların, kesin kayıt için belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde
enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Posta ile kayıt yapılamaz.
3- Aslı gibidir onayı, belgenin aslı ve fotokopisi ile tüm kamu kurumlarında
yapılabilmektedir.
4- İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunan ve/veya tahrifat yapan adayların,
sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday
kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1- Mülakat sonrasında kesin sonuç listesi Enstitümüzce kontrol edilecek ve listede
herhangi

bir

sorun

olmadığı

tespit

edildikten

sonra,

listeler

Üniversitemiz/Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.
2- Belirtilen tarihlerde dosyalarını teslim etmeyen ve kesin kaydını yaptırmayan adaylar
herhangi bir hak iddia edemez.
*Lisansüstü programlara başvuru hakkında aşağıdaki numaralardan bilgi edinebilirsiniz.
Anabilim Dalı

Telefon Numarası

Bahçe Bitkileri

0 246 211 4973

Bitki Koruma

0 246 211 4973

Tarla Bitkileri

0 246 211 4973

Tarımsal Yapılar ve Sulama

0 246 211 4973

Tarımsal Biyoteknoloji

0 246 211 4973

Zootekni

0 246 211 4973

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

0 246 211 4973

Toprak ve Bitki Besleme

0 246 211 4973

Tarım Ekonomisi

0 246 211 4973

Su Ürünleri Temel Bilimleri

0 246 211 4972

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

0 246 211 4972

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

0 246 211 4972

Orman Mühendisliği

0 246 211 4972

Orman Endüstri Mühendisliği

0 246 211 4972

Makine ve İmalat Mühendisliği

0 246 211 8374

Elektrik Elektronik Mühendisliği

0 246 211 8374

Enerji Sistemleri Mühendisliği

0 246 211 8374

Biyomedikal Mühendisliği

0 246 211 4992

Mekatronik Mühendisliği

0 246 211 8374

