
 

 

T.C. 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  

(ÖN LİSANS – LİSANS) 2022 – 2023 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN BAŞVURU 
YAPACAK ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN 

BAŞVURU, YERLEŞTİRME VE KAYIT KABUL DUYURUSU 
 
 

BAŞVURU TARİHLERİ 
 

YERLEŞTİRME BAŞVURUSUNUN YAPILACAĞI TARİHLER 27 HAZİRAN  – 03 TEMMUZ 2022 Saat 23:59 

DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 04 TEMMUZ – 05 AĞUSTOS 2022 

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI 08 AĞUSTOS 2022 

YERLEŞENLERİN KAYITLARIN YAPILACAĞI TARİHLER 09 AĞUSTOS – 21 AĞUSTOS 2022 

 

 

Başvuracak Adayların:  

 

(A) Lise Son Sınıfta okuyan 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 ilişkin belge sahibi olduklarını 

belgeleyenlerin ( 5901 sayılı T.C. Vatandaşlığı Kanunun 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 T.C. 

Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır. 

3- Doğumla yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına 

geçenlerin/ bu durumdaki çift uyrukluların, 

4- a) 01.02.2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu 

öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların ( ortaöğretiminin lise tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB 

nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil ) 

b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu 

öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların ( ortaöğretiminin lise tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB 

nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil ) 

5- KKTC uyruklu olup KKTC’ de ikamet eden ve KKTC’ de orta öğrenimini tamamlayan GCE ALL 

sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005 – 2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve 

liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip başvuruları kabul edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B) 

 

1- T.C. uyruklu olup ortaöğretimini tamamını Türkiye’ de veya KKTC’ de tamamlayanların, 

2- KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC 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 olacaklar hariç), 

3- (a) fıkrasının 2’ nci bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a) 

maddesinin 4’ üncü bendindeki şartları sağlayanlar hariç, 

4- Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde 

bitirip GCE ALL sına sonucuna sahip olanlar ile 2005 – 2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki 

kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olacaklar hariç), 

5- Türkiye’ deki Büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’ de bulunan yabancı 

liselerde öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya (a) fıkrasının 2’ nci bendinde tanımlanan 

doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.   

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ VE İŞLEMLERİ 

 Yerleştirme başvuruları 27 HAZİRAN – 03 TEMMUZ 2022 tarihleri arasında Üniversitemizin 

https://sis.sdu.edu.tr/oibs/foa_app/ adresinden çevrimiçi yapılacaktır. Başvuru sırasında 

adaylar “ Aday Başvuru Formunu” nu dikkatle doldurup, başvuru için istenilen belgeleri sisteme 

çevrimiçi yüklemesini yapması ve başvuru formu çıktısını kendisinde saklamak üzere almalıdır. 

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ve istenilen belgeleri başvuru panelinde 

gösterilen yere yüklemeyen veya eksik yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 Aday başvuru formunun kimlik bilgisi aslı, resmi makamlarca verilen kimlik kartı veya 

pasaportundaki bilgiler kısaltma ve değiştirme yapılmadan girmelidir. ( Bilgilerdeki 

yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir.) 

 Adaylar En fazla 15 diploma programına başvurabilirler. 

 

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

veya ajansı yetkili kılmamıştır. Yerleştirme başvuru işlemlerinde hiçbir şekilde ÜCRET 

ALINMAMAKTADIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sis.sdu.edu.tr/oibs/foa_app/


 

 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

(ONLİNE YÜKLENECEK BELGELER) 

 

1- Sınav Sonuç Belgesi (Not ortalaması ile yerleşmek isteyen adaylardan istenilmez) 

2- T.C. Dış temsilciklerinden onaylanmış not döküm belgesi (Not ortalaması ile yerleşmek 

isteyen adaylardan istenir) 

3- Lise Diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti ( Bu Belgeler Türkçe Değilse T.C. Dış 

Temsilcilikleri ya da noter onaylı Türkçe Tercümesi olmalıdır.) 

4- Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları 

öğrenim durum belgesi ( Bu Belgeler Türkçe Değilse T.C. Dış Temsilcilikleri ya da noter 

onaylı (Türkçe Tercümesi olmalıdır.) 

5- Pasaport Fotokopisi ve T.C. Dış Temsilcilikleri ya da noter onaylı (Türkçe Tercümesi 

olmalıdır.) 

 

DİKKAT 

 

NOT: LİSE DİPLOMASI İLE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİPLOMALARINDA GENEL NOT 

ORTALAMASI BULUNMUYOR İSE; GENEL NOT ORTALAMASINI GÖSTERİR BELGENİN 

MUTLAKA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR. 

NOT: GENEL NOT ORTALAMASI SİSTEMDE BULUNMAYAN VE BELGELENDİRMEYEN 

ADAYLARIN BAŞVURULARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 

 

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Yerleştirme;  

A) Ek1, Ek2 ve diğer YÖS, Lise diploması ve ortaöğretim başarı puanına göre başvuruları kabul 

edilen adaylarda yer alan sınav sonuçlarına göre Ek3 de yer alan formüller kullanılarak 

tercih sırasına göre yerleştirilirler. 

B) Boş kalan kontenjanlar için yeniden başvuru alınabilir veya yedek yerleştirme yapılabilir. 

C) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerli olup, üniversiteye giriş 

statüsünde olan sınavlar 2 (iki) yıl geçerlidir. SDÜ tarafından tanınırlığı ilan edilen Türk 

Üniversitelerinin YÖS sınavları bir (1) yıl geçerlidir. 

 

 

KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN İLANI 

 

 Yerleşen adayların yerleştirme sonucu ve kabul mektubu 08 AĞUSTOS 2022 Tarihinde 

https://sis.sdu.edu.tr/oibs/foa_app/ ilan edilecek olup adaylar sonuçları kullanıcı adı 

ve şifreleri ile öğrenebilirler. Söz konusu ilan adaylara tebliğ niteliğinde olup 

adreslerine ayrı bir bildirim yapılmayacaktır. 

 

 

 

 

https://sis.sdu.edu.tr/oibs/foa_app/


 

 

KAYIT TARİHLERİ  

 Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 09 AĞUSTOS – 21 AĞUSTOS 2022 tarihleri 

arasında online olarak https://sis.sdu.edu.tr/oibs/foa_app/ yapılacaktır. 

 Adaylar kullanıcı adı ve şifreleri ile https://sis.sdu.edu.tr/oibs/foa_app/ adresine giriş 

yaparak çevrimiçi kaydını yapmak zorundadırlar. Belirtilen tarihlerde çevrimiçi kaydını 

yapmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.  

 Online Kayıt İşlemlerini tamamlayan adayların başvuru ve tercih işlemleri sırasında 

online yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını 23 EYLÜL 2022 saat 17:30 ‘ a kadar SDÜ 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir.  

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER  

Kayıt İçin İstenilen Belgeler Şunlardır;  

 

1- a)      Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Dış temsilciliğine 

giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.  

b)    Türkiye’ de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Göç İdaresi Müdürlüğünden 

ikamet tezkeresi alırlar. 

c) Aşağıda Belirtilen Adaylarda Öğrenim Vizesi Aranmaz.  

a. Ortaöğretimini 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 vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından 

çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler Doğumla Türk 

vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. 

vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına 

geçmiş olanlar hariç (5203) sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına 

ilişkin belge sahibi olanlar dâhil. 

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. 

2- Lise Diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti 

Dış temsilciliklerinden onaylı TÜRKÇE Tercümesi, 

3- Lise Diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türkiye 

Cumhuriyeti Dış temsilciliklerinden onaylı TÜRKÇE tercümesi, 

4- 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 TÜRKÇE tercümesi, 

5- Adayların kayıt sırasında yerleştirildikleri belgeyi ve talep edilen diğer belgelerin asıllarını 

getirmek zorundadırlar. SDÜ tarafından tanınırlığı ilan edilen Türk Üniversitelerinin YÖS 

sonuç belgesini çıktısı ile yerleşen adayların belgelerinde doğrulama kodu veya belgesini 

almış olduğu kurumdan aslı gibidir onayı olmak zorundadır. 
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6- Öğrenim vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların ve 

TÜRKÇE tercümesinin noter onaylı ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı 

örneği, 

7- Varsa, Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin ve Türkçe yeterlilik belgesinin 

noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

8- Sekiz adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf ( Son altı ay içinde, ön cepheden adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.) 

9- Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

10- İmzalı geçim güvencesi beyanı.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


