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GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ  

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

 

2018–2019 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM BAHAR  YARIYILI 

LĠSANSÜSTÜ KONTENJANLARI, BAġVURU ġARTLARI, BAġVURUYA ESAS TEġKĠL EDEN 

LĠSANSÜSTÜ  PROGRAMLAR 
                               

Lisansüstü Programlara BaĢvuru Tarihleri 10 Ocak 2018-17 Ocak 2019 

Ġlgili Anabilim Dallarında Bilim Sınavı Tarihi 18 Ocak 2019 

Kazanan Adayların Ġlanı 21 Ocak 2019 

Kesin Kayıt Tarihleri 22-25 Ocak 2019 

BoĢ Kontenjanların Ġlanı 28 Ocak 2019 

BoĢ Kontenjanlara BaĢvurular 29 Ocak 2019 

  * Enstitümüzün akademik takvimine ulaĢmak için: http://sbe.gumushane.edu.tr/ 

 

  KONTENJANLAR 

 

YÜKSEK LĠSANS KONTENJANLARI 

 

ANABĠLĠM DALI 

TC VatandaĢı 
Yabancı 

Uyruklu 

 

TOPLAM 

Alan Ġçi 
Alan 

DıĢı 

Özel 

Öğrenci 

Yatay 

GeçiĢ 
  

 

ĠĢletme 

ĠĢletme Diğer Alan içi 

1 - - 1 13 
8 3 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 

SBKY Diğer Alan içi 
2 2 - 2 14 

8 

Turizm ĠĢletmeciliği 
Turizm Diğer Alan içi 

- 1 - - 10 
5 4 

   Bilim Sınavı Yapılacak Bölümler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme 

   Bilim Sınavı Yapılmayacak Bölümler: Turizm İşletmeciliği 

 

DOKTORA KONTENJANLARI 

 

ANABĠLĠM DALI 

TC VatandaĢı 
Yabancı 

Uyruklu 

 

TOPLA

M 

Alan Ġçi 
Doğrudan 

Doktora 

Alan 

DıĢı 

Özel 

Öğrenci 

Yatay 

GeçiĢ 
  

 

ĠĢletme 

ĠĢletme  Diğer 

- 1 - - 1 8 
2 4 

Afet Yönetimi 

Acil Yardım ve 

Afet Yönetimi 
Diğer 

- - - - 1 6 

5 - 

Tarih 

Tarih Diğer 

- 1 - - - 3 
2 - 

   Bilim Sınavı Yapılacak Bölümler: İşletme, Afet Yönetimi, Tarih 
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Lisans programını birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitiren Gümüşhane Üniversitesi mezunlarının tamamının 

kayıtları, kendi anabilim dalının gerektirdiği asgari şartları sağlamaları durumunda, mezun olduğu yıla denk gelen 

yüksek lisans başvuruları için kontenjan dışı yapılır. Her öğrenci bu hakkı Gümüşhane Üniversitesi’nde sadece bir 

lisansüstü programa yaptığı kayıtta kullanabilir. Diğer üniversitelerin lisans programı birincilerinin yüksek lisans 

kayıtları programın istediği asgari şartları sağlamaları durumunda alınacak öğrenci sayısı anabilim dalı için 

belirlenen kontenjanın üçte birini geçmeyecek şekilde yapılır. Ayrıca diğer üniversitelerin lisans programı 

birincilerinin de mezun olduğu yıla denk gelen yüksek lisans başvuruları geçerlidir. Yani lisans derecesiyle 

başvuran bütün adayların başvuruları, lisansı bitirdikleri yıla denk gelen yüksek lisans başvuruları için geçerlidir. 

Araya giren zaman bu hakkı engeller. 

 
1. BAġVURU ġARTLARI 

27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, 
 

A. Yüksek Lisans BaĢvuru KoĢulları 

a. Üniversite Senatosunca onaylanan  “Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Tablosu’nda 

belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak. 

b. Tezli yüksek lisans için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanının  en az 

60 olması (ALES puanının geçerlilik süresi alınış tarihinden itibaren 5 yıldır; Yani 2013 bahar ALES ve 

bundan sonraki ALES puanları geçerlidir).  

c. Yurtdışında ikamet eden Türk Vatandaşı adaylar ile yabancı uyruklu adayların başvuru şartları D 

maddesinde Yabancı Uyruklu Başvuru Koşulları altında belirtilmiştir. 

d. Lisans Mezuniyet Notunun 4’lük sisteme göre en az 2.00 olması. 

(100’lük sisteme göre ise en az 53,33 olması gerekir).  

e. Bilim sınavı uygulanmayacak anabilim dalları için ALES’in %55’i, Lisansın %45’i alınarak elde edilen 

toplam, 60 puanın altında olanlar değerlendirmeye alınmaz. 

f.  Bilim sınavı uygulanacak anabilim dallarında ALES (%55), lisans (%35) ve bilim sınavı (%10) not 

ortalaması 60 puanın altında olanlar değerlendirmeye alınmaz.  

g. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ve başvurusu geçersiz sayılır. 

 

B. Doktora BaĢvuru KoĢulları 

a. Adaylar YDS/YÖKDİL yabancı dil seviye belirleme sınavından en az 55 puan veya denkliği YÖK 

tarafından kabul gören bir sınavdan eşdeğer bir puan almalıdır. Kabul edilecek yabancı diller YÖK’ün 

doçentlik başvurusunda Kabul ettiği dillerden biri olmalıdır. 

b. Yüksek lisans not ortalaması 3.00 ve üzerinde olmalıdır. (100’lük sisteme göre ise en az 76,66 olması 

gerekir.) 

c. Doktora için gerekli olan ALES taban puanı 70 olmalıdır. 

d. Yurtdışında ikamet eden Türk Vatandaşı adaylar ile yabancı uyruklu adayların başvuru şartları D 

maddesinde Yabancı Uyruklu Başvuru Koşulları altında belirtilmiştir. 

e. ALES (% 55), lisans genel not ortalamasının (%15), yüksek lisans genel not ortalamasının (%10), bilim 

sınavı sonucu (%10) ve yabancı dil sınavının (%10) not ortalaması toplamı 65 puanın altında olanlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

f. Doktoraya başvuran yabancı uyruklu adayların yüksek lisans ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 

2,70; 100’lük not sisteminde en az 70 veya diğer sistemlerde bunlara denk bir not ortalaması olması 

gerekir.  

g. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ve başvurusu geçersiz sayılır. 

 

 

D. Yabancı Uyruklu BaĢvuru KoĢulları 

a. Yüksek lisans programına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaylar; yurt içi veya Yüksek 

Öğretim Kurumu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans 

diplomasına sahip olmalıdır. 

b. Doğrudan doktora ve doktora programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaylar; yurt içi 

veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte, yüksekokul/enstitülerden 

bir lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır. 

c. Yabancı uyruklu adayların, Yüksek Lisans ve Doktora programları için ALES sınavından en az 55 ya da 

eşdeğer olarak kabul edilen sınavlarından (GRE, GMAT vb.) muadil bir puan almış olması gereklidir. 

ALES puanının alt sınırının ne olacağı, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. 
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d. Doğrudan doktora programına başvuran yabancı uyruklu adayların lisans ağırlıklı genel not ortalaması 

(AGNO) en az 3.00 ve ALES’ten 80 puan, ya da eşdeğer olarak kabul edilen sınavlardan (GRE, GMAT 

vb) muadil bir puan almış olmaları gerekir. 

e. Doktoraya başvuran yabancı uyruklu adayların yüksek lisans not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 

2,70; 100’lük not sisteminde en az 70 veya diğer sistemlerde bunlara denk bir not ortalaması olması 

gerekir. 

f. Yabancı uyruklu adaylar, mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış oldukları tüm derslerini ve 

notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı ve onaylı tercümesini ibraz etmelidir. 

g. Yabancı uyruklu adaylardan, eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuru sırasında 

TÖMER’den alınmış en az (C1) seviyesinde ya da Üniversitelerin yapmış olduğu Türkçe sınavından 

almış oldukları eş değer bir puanı belgelemeleri gerekmektedir. 

h. Yabancı uyruklu öğrenciler doktora programına başvurabilmek için YDS/ YÖKDİL’den 55 puan veya 

eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından, YÖK’ün 

kabul ettiği eşdeğerlik tablolarına uygun olarak, 55 YDS /YÖKDİL puanına muadil bir puan almalıdır. 

            E. Ortak Hükümler 

 

a. Başvuruya esas teşkil eden lisans programları tablolarında yer alan alanlar  dışındaki programlardan 

mezun olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.  

b. Başvurduğu programa veya programlardan herhangi birine yerleştirilen adaylar belirtilen tarihler arasında 

kayıt yaptırmadıkları takdirde, o dönem içinde tekrar başvuru yapamazlar. 

c. Öğrenci adayı aynı anda bir yüksek lisans ve bir doktora programına başvurabilir (aynı anda 2 yüksek 

lisans veya 2 doktora programına başvuramaz), 

d. Mezuniyet lisans ve yüksek lisans not dönüşümü konusunda YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır. 

e. Hangi Anabilim Dalının hangi puan türüne göre alacağı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

 

  
Anabilim Dalı Alacağı Puan Türü 
İşletme Anabilim Dalı ALES Eşit Ağırlık (EA) 
İktisat Anabilim Dalı ALES Eşit Ağırlık (EA) 
Afet Yönetimi Anabilim Dalı ALES Eşit Ağırlık (EA) 
Sosyal Hizmet Yönetimi Anabilim Dalı ALES Eşit Ağırlık (EA) 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı ALES Sözel (S) 
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ALES Sözel (S) 
Turizm İşletmecilği Anabilim Dalı ALES Eşit Ağırlık (EA)  
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı ALES Eşit Ağırlık (EA) 
Tarih Anabilim Dalı ALES Sözel (S) 

 

2. BAġVURUYA ESAS TEġKĠL EDEN LĠSANS PROGRAMLARI  
 

 Tablo 1. ĠĢletme Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) 

Alan Ġçi Diğer Alan Ġçi Alan DıĢı 

-İşletme 

-İşletme Fakültesi 

-İşletme Bölümü 

-İşletme Dışı Diğer İİBF programları 
-Siyasal Bilimler Fakültesi 

-İktisat Fakültesi 

-İşletme Mühendisliği 

-Turizm ve Otelcilik Y.O. 

-Endüstri Mühendisliği 

-Bilgisayar Mühendisliği 

-İşletme Öğretmenliği 

-Sivil Havacılık İşletmeciliği 

-Sosyal Hizmetler 

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

-Sağlık Yönetimi 
-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 
-Lojistik Yönetimi 
-Büro Yönetimi 
-Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi 

Alan içi ve diğer alan içi 

programları haricindeki tüm 

bölümler 
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      Tablo 2. ĠĢletme Anabilim Dalı (Doktora) 

Alan Ġçi Diğer Alan Ġçi Alan DıĢı 

-İşletme 

-İşletme Fakültesi 

-İşletme Bölümü 

-İşletme Dışı Diğer İİBF programları 
-Siyasal Bilimler Fakültesi 

-İktisat Fakültesi 

-İşletme Mühendisliği 

-Turizm ve Otelcilik Y.O. 

-Endüstri Mühendisliği 

-Bilgisayar Mühendisliği 

-İşletme Öğretmenliği 

-Sivil Havacılık İşletmeciliği 

-Sosyal Hizmetler 

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

-Sağlık Yönetimi 
-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 
-Lojistik Yönetimi 
-Büro Yönetimi 
-Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi 

Alan içi ve diğer alan içi 

programları haricindeki 

tüm bölümler 

       * Bu alanlarda yüksek lisans mezuniyeti gereklidir. 

 

Tablo 3. Turizm ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) 

Alan Ġçi Diğer Alan Ġçi Alan DıĢı 

-Turizm Fakültesi 

-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksekokulu 

-Diğer Turizm Lisans Programları 

 

- İşletme 

- İktisat 

- Sosyoloji 

- Rekreasyon 

- Arkeoloji 

- Sanat Tarihi 

- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

- Coğrafya Öğretmenliği 

Yok 

 

Tablo 7. Afet Yönetimi Anabilim Dalı (Doktora) 

Alan Ġçi Diğer Alan Ġçi Alan DıĢı 

- Acil Yardım ve 

Afet Yönetimi 
Yok 

 
Yok 

* Bu alanlarda yüksek lisans mezuniyeti gereklidir. 

 

 

Tablo 12. Tarih Anabilim Dalı (Doktora) 

Alan Ġçi Diğer Alan Ġçi Alan DıĢı 

-Tarih  
Anabilimdalı 
 Yok 

 -Uluslararası İlişkiler 

AnabilimDalı 

-İslam Tarihi ve Sanatları 

Anabilim Dalı 

 

Tablo 13. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) 

Alan Ġçi Diğer Alan Ġçi Alan DıĢı 

-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

-Siyaset Bilimi  

-Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler 

 

 

-Kamu Yönetimi  

-Uluslararası İlişkiler  

-Hukuk 

-Alan içi ve diğer alan içi programları 

haricindeki İİBF, Siyasal Bilgiler, 

İşletme ve İktisat Fakültesi 

Programları 

-Sosyoloji 

-Tarih 

-Felsefe 

-Halkla İlişkiler 

-Sosyal Hizmetler  

-Psikoloji 



 

                                                                   

5 

 

 

3. LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU BĠÇĠMĠ VE GEREKLĠ BELGELER 
 

a. Lisansüstü başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü web 

sitesinden (http://sbe.gumushane.edu.tr) On-line Başvuru Sistemi bağlantısından yapılacaktır. 

b. Lisansüstü  başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır ve sonuçlandırılır.  

c. On-line başvuru esnasında hatalı veya eksik beyanda bulunan adaylar kesin kayıt hakkı kazansalar dahi 

kayıt yaptıramayacaklardır. On-line başvuru sırasında bir hata oluşması durumunda 

sbe@gumushane.edu.tr mail adresine hata bildirilebilir. Başvuru esnasında ilk günlerde yoğunluk 

olabileceğinden dolayı sistem yavaş işleyebilir. Enstitümüzün web sitesindeki duyurular bölümünü takip 

etmeniz önerilir. 

d. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

e. Adaylar on-line baĢvuru yaptıktan sonra sistemden baĢvurusunu takip edecektir. Eğer baĢvuru 

durumu sistemde onaylandı olarak görünüyorsa baĢvuru gerçekleĢmiĢtir. Sistemde onaylanma 

süresi 1 gün olduğu için adayların baĢvurudan 1 gün sonra baĢvurularının onay durumuna 

bakmaları gerekir. 

f. Yatay geçiş ve özel öğrenci başvuruları on-line olarak yapılmayacak, web sitemizdeki ilgili formlar 

doldurularak akademik takvimde belirtilen tarihler arasında şahsen yapılacaktır. 

 

 

 

4. BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Yüksek Lisans BaĢvurusunun Değerlendirilmesi 

a. Bilim sınavı uygulanan anabilim Dallarında adaylar ALES puanının %55’i, lisans mezuniyet notunun 

%35’i ve bilim sınav notunun %10’unun toplamı en az 60.00 puan olmak kaydıyla, en yüksek puanlı 

adaydan başlanarak ilan edilen kontenjana göre yerleştirilirler. Sıralamada eşitlik olması durumunda 

ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. 

b. Bilim sınavı uygulanmayan anabilim Dallarında ise adayların başarı sıralaması ALES ve lisans 

mezuniyet notuna göre yapılır. ALES puanının %55’i ve lisans mezuniyet notunun %45’inin toplamı en 

az 60.00 puan olmak kaydıyla, en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilan edilen kontenjana göre adaylar 

başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilirler. Sıralamada eşitlik olması durumunda ALES puanı 

yüksek olan adaya öncelik verilir. 

c. Yüksek lisans kontenjanlarından fazla sayıda müracaat olması durumunda yedek liste hazırlanır. Kesin 

kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden yeniden başvuru 

alınarak kontenjan tamamlanır. 

d. Özel öğrencilik başvuru olması halinde Lisans ortalamalarına göre sıralama yapılarak kabul edilecektir. 

 

Doktora BaĢvurusunun Değerlendirilmesi 

a. ALES’in %55’i, Lisansın %15’i, Yüksek Lisansın %10’u, Yabancı Dil Sınavının % 10’u ve Bilim 

Sınavının%10’u alınarak elde edilen toplam 65 puanın altında olanlar değerlendirmeye alınmaz en yüksek 

puandan başlanarak, ilan edilen kontenjana göre, başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilirler. 

Sıralamada eşitlik olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. 
b. Doktora kontenjanlarından fazla sayıda müracaat olması durumunda yedek liste hazırlanır. Kesin kayıt 

yaptırmaya hak kazanan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden yeniden başvuru 

alınarak kontenjan tamamlanır. 

c. Özel öğrencilik başvurusu olması halinde Lisansın %65’i, Yüksek Lisansın %35’i alınarak elde edilen 

toplam puana göre sıralama yapılıp kabul edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sbe.gumushane.edu.tr/
mailto:sbe@gumushane.edu.tr
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Derece Yapan Öğrencilerin YerleĢtirilmesi 

Lisans programını birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitiren Gümüşhane Üniversitesi mezunlarının tamamının 

kayıtları kendi anabilim dalı programlarının istediği asgari şartları sağlamaları durumunda kontenjan dışı olarak 

yapılır. Ayrıca, bu hak öğrencinin mezun olduğu yıla denk gelen yüksek lisans başvuruları için geçerlidir. Her 

öğrenci bu hakkı Gümüşhane Üniversitesi’nde sadece bir lisansüstü programa yaptığı kayıtta kullanabilir. 

Öğrencilerin bu hakları bitirdikleri programın yüksek lisans programlarına girişlerinde geçerlidir, diğer yüksek 

lisans programlarına girişlerde bu hak geçerli olmaz. Diğer üniversitelerin lisans programı birincilerinin yüksek 

lisans programlarına kayıtları programın istediği asgari şartları sağlamaları durumunda alınacak öğrenci sayısı, 

anabilim dalı için belirlenen kontenjanın üçte birini geçmeyecek şekilde yapılır. Fazla başvuru olması durumunda, 

sıralama için uygulanacak hesaplama yöntemi; yüksek lisansa başvuru esnasında yapılan değerlendirme 

biçiminde olacaktır. Bu yolla yerleşemeyen adayların başvuruları normal kontenjan başvuruları ile birlikte 

değerlendirilir. 

 

 

5. KESĠN KAYITTA ĠSTENĠLEN BELGELER 

 

Yerleştirmede kazanan adayların kesin kayıtları 22-25 Ocak 2019 tarihleri arasında, Şahsen veya noterden vekalet 

verilmiş kişi aracılığıyla Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan 

öğrencilerin listesi ilanda belirtilen tarihte http://sbe.gumushane.edu.tr web adresinde ilan edilir.  

 

Yüksek Lisans: 

- Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Sureti (Lisans eğitimini yurtdışında yapan adayların 

Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 

-Transkript ya da onaylı örneği (Lisans öğreniminde alınan dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin aslı veya 

onaylı örneği)  

-ALES Sonuç Belgesi ya da onaylı örneği 

-Askerlik Durumu Belgesi (erkekler için) 

-4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Yönetmeliklere uygun 4,5x6 cm vesikalık fotoğraf) 

-Kesin Kayıt Dilekçesi (Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nün http://sbe.gumushane.edu.tr web adresinden veya Enstitü 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir) 

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi  

-Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) 

 

 Doktora: 

- Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Sureti (Lisans eğitimini yurtdışında yapan adayların 

Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 

- YDS/YÖKDİL yabancı dil seviye belirleme sınavına veya denkliği YÖK tarafından kabul gören bir sınava ait 

belge. 

- Yüksek Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Sureti (Yüksek lisans eğitimini yurtdışında 

yapan adayların Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 

- Transkript ya da onaylı örneği (Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminde alınan dersleri ve not dökümünü 

gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği) 

- ALES Sonuç Belgesi ya da onaylı örneği 

- Askerlik Durumu Belgesi (erkekler için) 

- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Yönetmeliklere uygun 4,5x6 cm vesikalık fotoğraf) 

- Kesin Kayıt Dilekçesi (Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nün http://sbe.gumushane.edu.tr web adresinden veya 

Enstitü Müdürlüğü’nden temin edilebilir) 

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

- Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) 

 

     Ayrıntılı Bilgi: 

Adres: GümüĢhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BağlarbaĢı Mahallesi 29100   Merkez / 

GÜMÜġHANE  

www.sbe.gumushane.edu.tr 

Telefon  : 0 456 233 12 29 (Dahili : 4307, 4299, 4306) 

Faks : 0 456 233 12 32  

E-posta : sbe@gumushane.edu.tr 

Santral : 0 456 233100  

http://sbe.gumushane.edu.tr/
http://www.sbe.gumushane.edu.tr/

