
2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILINDA  

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠNE YURT DIġINDAN BAġVURU YAPACAK 

ULUSLARARASI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN  

EK YERLEġTĠRME BAġVURU, YERLEġTĠRME VE KAYIT KABUL ĠġLEMLERĠ DUYURUSU 

  BAġVURU VE YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ 

BAġVURULAR: 11-18 AĞUSTOS 2015 

      - BAġVURU BAġLANGIÇ: 11 AĞUSTOS 2015 SALI SAAT 13.00 

      - BAġVURU BĠTĠġ: 18 AĞUSTOS 2015 SALI SAAT 17.30 

DEĞERLENDĠRME: 19-26 AĞUSTOS 2015 

YERLEġEN ADAYLARIN ĠLAN: 27 AĞUSTOS 2015 

KAYITLAR: 14-18 EYLÜL 2015 

 Lise son sınıfta olan veya mezun durumda bulunan ve Tablo 1’deki en az taban puanlara sahip 

uluslararası adayların başvuruları kabul edilecektir.  

BaĢvuracak Adayların: 

 

 (A) Lise Son sınıfta okuyan ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla, 

1) Yabancı uyruklu olanların,  

 

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve 

bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı 

Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk 

Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde ”(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan 

evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul 

kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)  

 

3) Doğumla yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu 

durumdaki çift uyrukluların,  

 

4) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (orta 

öğreniminin tamamını T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 

 

5) T.C. uyruklu olup T.C.’de ikamet eden ve T.C.’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına 

sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak 

GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların)  

başvuruları kabul edilir.  

 

B) Adaylardan;  

 

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya T.C.’de tamamlayanların,  
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2) T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar 

ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav 

sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak hariç),  

 

3) A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların 

(ortaöğretiminin tamamını T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar /ortaöğretiminin tamamını T.C. 

dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),  

 

4) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını T.C. liselerinde bitirip GCE AL 

sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp 

eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),  

 

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde 

öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk 

uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, 

  

 başvuruları kabul edilmez.  

 

 BAġVURU TARĠHLERĠ VE ĠġLEMLERĠ: 

 Yerleştirme Başvuruları 11-18 AĞUSTOS 2015 tarihleri arasında, Üniversitemizin 

https://obs.sdu.edu.tr/Public/YOSGiris.aspx internet adresinden on-line yapılacaktır. Başvuru 

sırasında adaylar “Aday Başvuru Formu” nu dikkatle doldurulup, başvuru için istenen  belgelerin 

sisteme  on-line yüklemesini yaparak, aday kendisinde saklamak üzere başvuru formu çıktısını 

almalıdır. 

 Aday Numarası (pasaport no), adayın elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli 

olacağından, aday tarafında özenle saklanmalıdır. 

 Aday Başvuru Formunun kimlik bilgisi alanı, resmi makamlarca verilen kimlik kartı veya 

pasaportundaki bilgiler kısaltma ve değiştirme yapılmadan girilmelidir. (Bilgilerdeki yanlışlıklardan 

doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir.)  

 Aday en fazla beş (5) bölüm/program tercih edebilir. 

 Aday yerleştirmede kullanılmasını istediği puan türünü dikkatle seçmelidir.(Sınav puanı veya 

ortaöğretim puanı gibi) 

 Uluslararası öğrenci başvuruları, Süleyman Demirel Üniversitesi resmi web sayfası üzerinden online 

olarak yapılacak, istenen diğer belgeler bilgi sistemine online yüklenecektir. Başvuru süresi içinde 

yapılmayan başvurular ve istenen belgeleri yüklemeyen veya eksik yükleyenlerin başvuruları kabul 

edilmeyecektir. 

NOT: Süleyman Demirel Üniversitesi başvuru ve yerleştirme işlemlerinde hiçbir aracı merkez ve/veya 

ajansı yetkili kılmamıştır. Yerleştirmelere başvuru işlemlerinde hiç bir şekilde ÜCRET 

ALINMAMAKTADIR. 

 

BAġVURU ĠÇĠN ĠSTENĠLEN BELGELER: (ON-LINE YÜKLENECEK BELGELER) 

 Sınav Sonuç Belgesi (Not Ortalaması ile yerleşmek isteyen adaylardan istenilmez) 

 T.C. Dış Temsilciliklerince onaylanmış Not Döküm Belgesi (Not ortalaması ile yerleşmek isteyen 

adaylardan istenir.) 

 Lise diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Bu belgeler Türkçe değilse Türkiye 
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Cumhuriyeti dış temsilcilikleri ya da noter onaylı Türkçe tercümesi) 

 Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum 

belgesi (Bu belgeler Türkçe değilse Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri ya da noter onaylı Türkçe 

tercümesi)  

 Pasaport fotokopisi. 

BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: 

       Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirme ve bölüm/programlara yerleştirme işlemleri, 19-

26 AĞUSTOS 2015 tarihleri SDÜYÖS Koordinatörü koordinasyonunca belirlenen komisyon üyeleri 

tarafından yapılır.  

       Yerleştirmede ilk öncelik TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, 

gümüş ve bronz madalya almış olan adaylara tanınır. Bunun olmaması halinde  SDÜYÖS ve SAT I, 

ABITUR FRENCH BACCALAUREATE (Fransız Bakaloryası), GCE AL, ACT (American College Test) ve 

GAOKAO (Çin Halk Cumhuriyeti Üniversite Giriş Sınavı) sınavlarına katılmış olup başarılı olan adaylara 

öncelik tanınır. Bunun olmaması halinde diğer Türk üniversitelerinin YÖS sınavında başarılı olan öğrenciler 

ile Uluslararası Giriş Sınavı statüsünde olan ve lise bitirme sınavlarıyla başvuru yapan adayların yerleştirme 

puanları dikkate alınır. Bununda olmaması halinde ise ve kontenjan olması kaydıyla orta öğretim başarı 

puanı ile yerleştirme yapılır.  

 Ortaöğretim not ortalaması ile genel kontenjana başvuru yapılması durumunda adayın, ortaöğretim 

not ortalamasının kaçlık not sistemine göre hesaplandığını, bu not sistemine göre ortaöğretim 

diplomasını almaya hak kazanması için en az ortaöğretim not ortalamasının kaç olması gerektiğini 

belgelendirmelidir.  

 

KAYIT HAKKI KAZANANLARIN ĠLANI:  

 Yerleşen  adayların  isim  listesi  27 AĞUSTOS 2015  tarihinde Üniversitemizin web sitesinden 

tebliğ niteliğinde ilan edilecektir. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların “KABUL MEKTUBU” 

https://obs.sdu.edu.tr/Public/YOSGiris.aspx  adresinden on-line olarak alınacaktır. Söz konusu ilân 

adaylara tebliğ niteliğinde olup, adreslerine ayrı bir bildirim yapılmayacaktır. (Posta İle 

Gönderilmeyecektir) 

 KAYIT TARĠHLERĠ: 

 Yerleşerek kesin kayıt hakkı kazanan asil adayların kayıt işlemleri 14-18 EYLÜL 2015 tarihleri 

arasında ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunca yapılacaktır. Adayların kesin kayıt için, 

kayıt merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen 

tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.  
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KESĠN KAYIT ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER: 

Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:  

 Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Cumhuriyeti dış 

temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. 

 Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden ikamet tezkeresi 

alırlar. 

 Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi şartı aranmaz: 

a) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yabancı 

uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocukları, 

b) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. 

vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar (5203) 

sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dahil), 

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular ile T.C. 

uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar. 

 Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış 

temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,  

 Lise diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türkiye 

Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınmış denklik belgesinin aslı,  

 Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından 

onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türkiye Cumhuriyeti 

dış temsilciliklerinden onaylı örneği,  

 SDÜ-YÖS ve diğer üniversitelerin yabancı öğrenci sınav puanı ile yerleşenler için sonuç belgesinin 

çıktısı,  

 Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe 

tercümesinin noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden onaylı örneği,  

 Varsa, uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin ve Türkçe yeterlik belgesinin noter ya da 

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden onaylı örneği,  

 Sekiz adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),  

 Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,  

 

o Programların 2015-2016 Uluslararası Öğrenci Kontenjanları TIKLAYINIZ 

o Öğrenim ücretleri her yıl Haziran ayı içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. 

2015-2016 eğitim öğretim yılı öğrenim ücretleri henüz belirlenmemiĢtir. Ġçinde 

bulunduğumuz yıla ait yabancı uyruklu öğrenci öğrenim ücretlerine ulaĢabilmek için 

Tıklayınız...  

o Uluslararası Öğrenci Kabulü Hakkında Yönerge Tıklayınız...  
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