2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNE YURT DIŞINDAN BAŞVURU YAPACAK
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL İŞLEMLERİ DUYURUSU
BAŞVURU KOŞULLARI:


Lise son sınıfta olan veya mezun durumda bulunan ve Tablo 1’deki en az taban puanlara sahip
uluslararası adayların başvuruları kabul edilecektir.
Başvuracak Adayların:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda 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,
3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
4) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL
sınav sonuçlarına sahip olanların,
başvurularının kabul edilmesine,
b) Adaylardan,
1) T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar hariç)
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar hariç),
3) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC
dışında
yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
5) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların,
Başvuruları ise kabul edilmeyecektir.
o

BAŞVURU İŞLEMLERİ





Başvurular 30 Nisan-06 Temmuz 2012 tarihleri arasında, Üniversitemizin
https://obs.sdu.edu.tr/Public/YOSGiris.aspx internet adresinden on-line yapılacaktır. Başvuru
sırasında adaylar “Aday Başvuru Formunu” dikkatle doldurup Aday numaralarını online almalıdır.
Aday Numarası, adayın elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday
tarafından özenle saklanmalıdır.
Aday Başvuru Formunun kimlik bilgisi alanı, resmi makamlarca verilen kimlik kartı veya
pasaportundaki bilgileri kısaltma ve değiştirilme yapılmadan girilmelidir. (Bilgilerdeki
yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir).




Aday en fazla beş (5) bölüm/program tercih edebilir.
Başvuru Formu doldurulduktan sonra başvuru işlemi aşağıdaki belgeler ile Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına şahsen ya da posta yolu ile yapılır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru
belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru için istenilen belgelerin eksik olması durumunda adayın
başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Posta Adresi: Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampusu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
32260/ISPARTA
BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER






Aday tarafından imzalanmış “Başvuru Formu”
Sınav Sonuç Belgesi (Not ortalaması ile yerleşmek isteyen adaylardan istenilmez)
TC Dış Temsilciliklerince onaylanmış Not Döküm Belgesi (Not ortalaması ile yerleşmek isteyen
adaylardan istenir)
Lise diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Bu belgeler Türkçe değilse Dış Temsilcilik
ya da noter onaylı Türkçe tercümesi)
Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum
belgesi (Bu belgeler Türkçe değilse Dış Temsilcilik ya da noter onaylı Türkçe tercümesi)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlar hariç başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirme
ve bölüm/programlara değerlendirme işlemleri, 09 Temmuz -20 Temmuz 2012 tarihleri arasında Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı tarafından paket program yardımı ile puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanarak
adayların tercihleri doğrultusunda yapılır.







TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş ve bronz madalya
almış olan adaylarda taban puan şartı aranmaz ve yerleştirmede onlara öncelik verilir.
Ülke kontenjanlarına TCS sınavı ve ülkelerin ulusal üniversite giriş sınavları ile ulusal üniversite
giriş sınavı yapılmayan ülkelerde ise TCS sınavı ve lise bitirme sınavları ile yerleştirme yapılır. Ülke
kontenjanın boş kalması halinde bu ülkeden ortaöğretim not ortalaması ile başvuru yapan adaylar
yerleştirilir. Yerleştirme sonrasında boş kontenjan söz konusu olursa bu kontenjanlar genel
kontenjana aktarılır.
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.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların Üniversitemizce yapılacak Özel
Yetenek Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmektedir. Adaylar Özel Yetenek Sınav tarihlerine
http://sbf.sdu.edu.tr/ ve www.gsf.sdu.edu.tr adreslerinden ulaşabilir.

KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI
Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlar hariç kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi 27
Temmuz 2012 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar
kabul mektubunu aday numarası ve şifresi ile https://obs.sdu.edu.tr/Public/YOSGiris.aspx adresinden

online olarak alabilir. Ayrıca adaylara, Üniversitemiz tarafından bir kabul mektubu da gönderilir.
KAYIT İŞLEMLERİ:
Özel yetenek sınavı ile yerleştirilecek adaylar hariç kesin kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri 06 – 10
Ağustos 2012 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda 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.
Yetenek sınavı 3 Ağustos 2012 yapılacak olup ilgili öğrencileri kabul eden programların kayıt işlemleri ile
ilgili bilgilere http://sbf.sdu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
NOT:Kayıt Yaptıran adayların Türkçe Yeterlik sınavları kayıt tarihinden 1 gün sonra Türk Dili
Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER








Diploma Denklik Belgesi (Denklik işlemi Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve
Konsolosluklarda bulunan Eğitim Müşavirliklerinde yapılır).
Öğrenim vizesi alınmış pasaportun Türkçeye çevrilmiş noter onaylı sureti, (Öğrenim Vizesini
Türkiye dışında ikamet eden adaylar Türkiye’nin dış temsilciliklerinden, Türkiye’de ikamet eden
adaylar ise İl Emniyet Müdürlüklerinden almalıdır).
Katkı payı ücretinin Strateji Daire Başkanlığı veznesine yatırıldığını gösteren belge.
12 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf.
Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir Taahhütname
Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (TCS ve Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe yeterlik belgesi
geçerlidir.)
o

Programların 2012-2013 Uluslararası Öğrenci Kontenjanları Tıklayınız...

o

Üniversitemizde on ay eğitim alan bir öğrencinin öğrenim ücreti hariç Türkiye’de
geçimini sağlayabilmesi için yaklaşık 3775$ yeterli olacaktır.

o

Öğrenim ücretleri her yıl haziran ayı içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.
2012-2013 eğitim öğretim yılı öğrenim ücretleri henüz belirlenmemiştir. İçinde
bulunduğumuz yıla ait yabancı uyruklu öğrenci öğrenim ücretlerine ulaşabilmek için
Tıklayınız...

o

Uluslararası Öğrenci Kabulü Hakkında Yönergesi Tıklayınız...

