
 

SDÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

2019-2020 GÜZ DÖNEMİNDE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA 

BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI 

1. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların lisans diploması ve/veya mezuniyet 

belgesine sahip olması gerekmektedir.  

2. Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için YDS, e-YDS, YÖKDİL veya 

Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan birine girmiş olmak gerekmektedir.  

YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. YDS, e-YDS 

ve YÖKDİL dışındaki sınav puanları son iki yıl içerisinde alınmış olmalıdır. 

3. Sanatta Yeterlik programına başvuran adayların tezli yüksek lisans diploması ve/veya 

mezuniyet belgesine sahip olması gerekmektedir.  

4. Sanatta Yeterlik programına başvuran adayların anadilleri dışında YDS, e-YDS, 

YÖKDİL’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan 

eşdeğeri bir puan almış olması gerekir. YDS, e-YDS, YÖKDİL Belgelerin Geçerlilik 

Süresi 5 yıldır. 

5. Yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adayın Yükseköğretim 

Kurulundan alacağı denklik belgesine sahip olması gerekmektedir. 

6. Adaylar, en fazla bir Tezli Yüksek Lisans / Sanatta Yeterlik programına başvuru 

yapılabilir. Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç aynı anda birden fazla Lisansüstü 

programa kayıt yaptıramaz ve devam edemezler. 

7. Adaya ait Üniversite ve GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) bilgileri YÖKSİS 

(Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden çekilecektir. Bu nedenle YÖKSİS kaydı olmayan 

adayların mezun ya da mezun aşamasında oldukları Üniversitelerinden gerekli kayıt 

işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bilgileri YÖKSİS üzerinden alınamayan adaylar 

başvurularını tamamlayamazlar. Yurtiçinde bir yüksek öğretim kurumundan mezun 

olmayan adaylar bilgilerini kendileri gireceklerdir. Her iki durumda da transkript kontrolü 

birimlerce yapılacaktır.  

8. Lisansüstü programlara başvuran erkek adayların askerlikten tehirli olması ya da asker 

kaçağı durumunda olmaması gerekmektedir. 

9. Posta ve kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

10. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile 

adayın kaydı iptal edilecektir. 

11. İlan edilen tarihlerde yapılmayan başvurular ve kayıtlar sebebiyle mazeret kabul edilmez.   

Başvuru Şekli ve Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar 

1. Başvurular (ön kayıt), tamamen internet üzerinden http://golcuk.sdu.edu.tr adresinden 

yapılacaktır.  

2. Ön kayıt sırasında, aktif olarak kullanılan e-posta adresinin girilmesi zorunludur. 

Bilgilendirmeler adaylara e-posta aracılığıyla yapılacaktır.  

3. Mezuniyet notu sadece 100’lük sistem olan adaylar 100’lük notunu gireceklerdir.  

4. Mezuniyet notu sadece 4’lük sistem olan adaylar 4’lük notunu gireceklerdir.(4’lük sistem 

notunu giren adayların notları sistem tarafından otomatik olarak YÖK dönüşüm 

tablosundan 100’lük nota çevrilecek olup, mezun olunan üniversitenin dönüşüm tablosu 

kabul edilmeyecektir.)  

5. Transkriptinde hem 4’lük hem de 100’lük notu bulunan adaylar istediği notunu tercih 

edeceklerdir.  



6. Mezuniyet not ortalaması diğer not sistemlerinde olan adayın, mezuniyet not ortalamasının 

mezun oldukları üniversite tarafından 4’lük veya 100’lük not sistemine çevrildiğini 

gösterir belge ile başvuru yapması gerekir. Not sistemi dönüşüm belgesini enstitüye teslim 

etmeyen adayın başvurusu kabul edilmez. 

7. Sisteme girilmesi istenilen rakamsal değerler yuvarlanmadan, ilgili belgede olan rakamsal 

değerler virgülden sonraki iki haneye kadar sisteme girilmelidir. 

8. “Adı” hanesine; ismin sadece baş harfi büyük harf diğer harfler küçük olacak şekilde,  

“Soyadı”  hanesine ise soyadın tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. 

9. Online başvurularda onay yapılmadan sistemden çıkış yapılmamalıdır. Onayladıktan sonra 

başvuru formun çıktısı alınmalıdır. Onay verilmeden sistemden çıkılan başvuru, başarısız 

sayılır. 

10. Aynı dönemde birden fazla lisansüstü programına ve bu programlardaki çalışma alanlarına 

başvuru yapılamaz. Birden fazla yapılan başvuru durumlarında en son başvuru dikkate 

alınır.  

 

 Mesleki Bilgi Değerlendirme yazılı sınavının  % 50’si 

TEZLİ YL Dosya incelemenin (Portfolyo) /Uygulama 

Sınavı 

%25’i, 

 Mülakat not ortalamasının  % 15’i 

 Yabancı dil puanının  % 10'u 

Alınarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirme toplamlarının 60 puan ve 

üstü olması gerekir. İlgili puanın altında kalan aday başarısız sayılır. 

 

 Mesleki Bilgi Değerlendirme yazılı sınavının % 50’si 

SANATTA 

YETERLİK 

Dosya incelemenin (Portfolyo) /Uygulama 

Sınavı 

%25’i, 

 Mülakat not ortalamasının % 15’i 

 Yabancı dil puanının % 10'u 

Alınarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirme toplamlarının 65 puan ve 

üstü olması gerekir. İlgili puanın altında kalan aday başarısız sayılır. 

NOT: Değerlendirme sınavlarına girmek için adayların fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi 

(nüfus cüzdanı veya pasaport) transkript ve ilan metninde belirtilen belgeleri yanında 

bulundurmak zorundadır. Aksi halde öğrenci sınava alınmaz. 

 

 

BAŞARILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 



1. Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu (On-line başvuru çıktısı, http://golcuk.sdu.edu.tr 

adresinden veya Enstitümüzden temin edilecektir). 

2. Diploma/mezuniyet belgelerinin üniversiteler, kamu kurumları veya noter tarafından resmi 

onaylı fotokopisi veya e-devlet üzerinden alınan Yükseköğretim Mezun Belgesi.  

3. Aldığı dersleri ve notları gösterir belgenin (transkript) üniversiteler, kamu kurumları veya 

noter tarafından resmi onaylı fotokopisi.  

4. Nüfus cüzdanının üniversiteler, kamu kurumları veya noter tarafından resmi onaylı 

fotokopisi. 

5. Taahhütname (http://gse.sdu.edu.tr/ adresinden dokümanlar bölümünden erişebilirsiniz.) 

Adayların, istenilen belgeleri Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noter vekaleti verilen 

şahıslar tarafından elden teslim etmeleri gerekmektedir.  

6. Askerlik durum belgesi son bir ay içinde alınmış olmalıdır. (e-devlet sistemiyle 

verilmektedir). 

7. YÖKDİL, YDS, E-YDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen son beş 

yıl içerisinde alınmış geçerlilik süresi bulunan dil sınavlarına ait belgeler. (Başvuru 

Esnasında Girdiği Yabancı Dil Notunu Gösterir Sonuç Belgesi). 

8. Fotoğraf (4 adet vesikalık). 

9. Denklik Belgesi (TC Vatandaşı ve KKTC Vatandaşları için) (zorunlu) Lisans veya Yüksek 

Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 

alınan diploma denklik belgesi yada okul tanıma belgesi. 

10. Özgeçmiş. 

 

NOT: Belgelerin asılları ile birlikte getirilen fotokopiler Enstitü Müdürlüğü’nce de 

onaylanmak suretiyle kayıt işlemi yapılabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

k 



 

  

Online Başvuru Tarihleri 05-16 Ağustos 2019 

Online Başvuru Adresi 

 

http://golcuk.sdu.edu.tr 

Sınav Tarihi (Resim, Geleneksel Türk 

Sanatları Yüksek Lisans) 

26 Ağustos 2019 Pazartesi 

Sınav Tarihi (Sanatta ve Tasarım, Yüksek 

Lisans) 

27 Ağustos 2019 Salı 

Sınav Tarihi (Sanat ve Tasarım, Sanatta 

Yeterlik) 

28 Ağustos 2019 Çarşamba 

Sınav Saatleri 10.00 

Sınav Yeri Anasanat Dalı Başkanlıkları  

(Güzel Sanatlar Fakültesi) 

 

Sınavların Açıklanma Tarihi 02 Eylül 2019 Pazartesi 

 

Kesin Kayıtlar - ASİL 03-04 Eylül 2019 (2 Gün)  

 

Kesin Kayıtlar - YEDEK 05 Eylül 2019 (1 Gün)  

 

Kayıt Yeri      Süleyman Demirel Üniversitesi 

     Güzel Sanatlar Enstitüsü  

     Isparta MYO Binası Doğu Yerleşkesi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS / SANATTA YETERLİK PROGRAMLARINA  

BAŞVURU, SINAV ve KAYIT TARİHLERİ 

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

