
SDÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI - A 

YÜKSEK LİSANS İÇİN DOKTORA İÇİN 

1 - Lisans diplomasına sahip olmak 

1 - Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak. (Lisans diploması ile 

başvuru yapan adayların mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 3 

olması gereklidir.) 

2 - ALES’ten, başvurulan program için YÖK’ün belirlediği  aşağıdaki 

puan türünde en az 55 standart puan almış olmak 

2 -  ALES'ten, başvurulan program için YÖK’ün belirlediği aşağıdaki puan 

türünde yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 55  standart puan, 

lisans diplomasıyla başvuranlar için en az 80 puan   almış olmak. 

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından (YDS, e-YDS, YÖKDİL vb,) birine girmiş ve 

ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarının belirlediği  son beş yıl içerisinde 

alınmış geçerlilik süresi bulunan dil şartını sağlamış olmak. 

3- Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında   Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM 

tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 

(YDS, e-YDS, YÖKDİL vb,) birinden   en az 55 puan almış olmak veya  

ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarının belirlediği  son beş yıl içerisinde 

alınmış geçerlilik süresi bulunan dil şartını sağlamış olmak. 

4- Öğretim dili İngilizce olan İngiliz Dili ve Edebiyatı Programına 

başvuran adayın  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından (YDS, e-YDS, YÖKDİL 

vb,) bilim alanı dilinde (İngilizce) Anabilim Dalı Başkanlığının 

Belirlediği dil şartını sağlamış olmak. 

4- Bilim Alanı İngilizce olan İngiliz Dili ve Edebiyatı Programına başvuran 

adayın  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı 

dil sınavlarından (YDS, e-YDS, YÖKDİL vb,) bilim alanı dilinde (İngilizce) 

en az 55 puan veya Anabilim Dalı Başkanlığının Belirlediği dil şartını 

sağlamış olmak. 

5-Eğitim Öğretimin tamamen Arapça olarak yapıldığı Temel İslam 

Bilimleri Anabilim Dalı Arapça Tezli Yüksek Lisans Programına 

başvuran adayın  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından (Arapça) en az 55 puan  dil 

şartını sağlamış olmak. 

5- Eğitim Öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlara başvuran 

adayın Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı 

dil sınavlarından en az 55 puan dil şartını sağlamış olmak. 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARININ ANABİLİM DALI BAZINDA ALES PUAN TÜRLERİ 

Anabilim Dalı ALES Puan Türü Anabilim Dalı ALES Puan Türü 

Arkeoloji Eşit Ağırlık İşletme Eşit Ağırlık 

Avrupa Birliği Çalışmaları Eşit Ağırlık Maliye Eşit Ağırlık 

Bankacılık ve Finans Eşit Ağırlık Kamu Hukuku Eşit Ağırlık 

Batı Dilleri ve Edebiyatı Sözel Özel Hukuk Eşit Ağırlık 

Coğrafya Sözel Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Eşit Ağırlık 

Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Eşit Ağırlık Sağlık Yönetimi Eşit Ağırlık 

Ekonometri Eşit Ağırlık Sanat Tarihi Sözel 

Felsefe Eşit Ağırlık Sosyoloji Eşit Ağırlık 

Felsefe Din Bilimleri Sözel Tarih Sözel 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sözel Temel İslam Bilimleri  Sözel 

İktisat Eşit Ağırlık Turizm İşletmeciliği Eşit Ağırlık 

İnsan Kaynakları Yön. ve Liderlik Eşit Ağırlık Türk Dili ve Edebiyatı Sözel 

İslam Tarihi ve Sanatları Sözel Uluslararası İlişkiler Eşit Ağırlık 

4- Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, mezuniyet notunun %25’i  

(doktora programına başvurularda yüksek lisans mezuniyet notu, doktora programına lisans diploması ile başvurularda ise lisans mezuniyet notu  

dikkate alınır), yabancı dil notunun %10’u ve mülakat notunun %15’si dikkate alınarak hesaplanır. Başarı puanı yüksek lisans programları için 60,  

doktora programları için ise 65 ve üzeri olan adaylar kontenjan sayısı dikkate alınarak ilgili programa kayıt hakkı kazanır. Puan eşitliği durumunda  

ALES Puanı yüksek olan aday tercih edilir. Mülakata girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır. 

5- Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girecek aday, fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport), transkript 

ve ilgili enstitünün başvuru koşulları ilan metninde belirtilen belgeleri yanında bulundurmak zorundadır, aksi halde öğrenci sınava alınmaz.Mülakata 

girecek ve ilan edilecek öğrenci sayısı; kontenjan sayısının 5 (beş) katı ile sınırlıdır.(Tezli Yüksek Lisans/Doktora Prog. İçin) 

6- Alandışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görmesi halinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.   

7-  Enstitü bünyesindeki başka bir EABD veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup, en az bir yarıyılı 4,00’lük 

not sistemi üzerinden yüksek lisans için en az 2,50; doktora için en az 3,00 ortalama ile tamamlamış öğrenciler yatay geçiş yolu ile ilan edilen 

kontenjan sayısınca kabul edilebilir. 

8-  Yatay geçiş yapacak adaylarda ALES ve Yabancı Dil Belgesi süresi aranmaz ancak ilgili programın başvuru şartlarını taşıması gerekir.   

9- Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin mülakat sınavına girmeleri zorunludur. 

10-Yabancı Uyruklu Öğrenciler yatay geçiş yapamaz. 

11- Aynı dönemde birden fazla lisansüstü programına ve bu programlardaki çalışma alanlarına başvuru yapılamaz. Birden fazla yapılan başvuru 

durumlarında en son başvuru dikkate alınır. Yatay geçiş hariç başka bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapamaz.  

12-   Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 

13- Belirtilen tarihlerde http://golcuk.sdu.edu.tr adresinden yapılacak olan online başvurularda; Mezuniyet notu sadece 100’lük sistem olan adaylar 

100’lük notunu gireceklerdir. *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.) *Transkriptinde hem 4’lük hem de 100’lük notu bulunan adaylar istediği notunu tercih edeceklerdir.  

*Diğer not sistemlerine sahip olan adayların transkript notları (5’lik, 6’lık … v.s) YÖK Dönüşüm tablosundaki 100’lük karşılıkları dikkate alınacaktır.      
NOT: Bütünleşik doktora için başvuru yapacak adaylar lisans eğitimini yurtdışında tamamlamışlarsa ve mezuniyet notu, 4’lük sistemde değilse YÖK Dönüşüm 

tablosundaki karşılıkları değerlendirilecektir. 

 

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


SDÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

  TEZLİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU, SINAV ve KAYIT TARİHLERİ 
TEZLİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURULARA İLİŞKİN BİLGİLER 

Online Başvuru Tarihleri 10-19 Temmuz 2019   Saat:17.00’ye kadar 

Online Başvuru Adresi http://golcuk.sdu.edu.tr  

Online Başvuru Sıralamalarının İlan Tarihi 19 Temmuz 2019  

Online Başvuru Sıralamalarının İlan Saati 21.00 

Online Başvuru Sıralamalarının İlan Adresi http://golcuk.sdu.edu.tr 

*MÜLAKAT SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER 

Mülakat Tarihi 22 Temmuz 2019 

Mülakat Saati 10.00 

Mülakat Yeri Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Mülakat Sınavının Açıklanma Tarihi 22  Temmuz 2019 

Mülakat Sınavının Açıklanma Saati 21.00 

Mülakat Sonuçlarının İlan Adresi http://golcuk.sdu.edu.tr 

**KAYIT TARİHLERİ ve KAYIT YERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Kesin Kayıtlar - ASİL 23-24-25 Temmuz  2019   (3 Gün) 

Kesin Kayıtlar  - YEDEK*** 26-29 Temmuz 2019          (2 Gün)    

Kayıt Yeri Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Yerleşkesi 

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER 

1.Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu (On-line başvuru çıktısı, http://golcuk.sdu.edu.tr adresinden veya Enstitümüzden temin edilecektir) 

2. Diploma/mezuniyet belgelerinin Üniversiteler ya da kamu kurumları tarafından resmi onaylı fotokopisi veya e-devlet üzerinden alınan 

Yükseköğretim Mezun Belgesi. 

3. Son beş yıl içerisinde alınmış ALES Sonuç Belgesi,   

4. Aldığı dersleri ve notları gösterir belgenin (transkript) Üniversiteler ya da kamu kurumları tarafından resmi onaylı fotokopisi, 

5. Yatay geçiş için başvuracak adayların öğrenimine devam ettiği üniversiteden alacakları onaylı öğrenci belgesi ve transkript, yabancı dil sınav sonuç 

belgesi ve ALES Belgesi 

6. 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) 

7. Özgeçmiş, 

8. 4 (dört) adet fotoğraf, 

9. Nüfus cüzdanının Üniversiteler ya da kamu kurumları tarafından resmi onaylı fotokopisi 

10. Erkekler için askerlik durum belgesi, 

11.  Taahhütname (http://sosyalbilimler.sdu.edu.tr/ adresinden formlar/dokümanlar bölümünden diğer formlar kısmından erişebilirsiniz.) 

Adayların, istenilen belgeleri Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noter vekaleti verilen şahıslar tarafından elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

DİKKAT !!! ÖNEMLİ NOT 

Mülakata girecek ve ilan edilecek öğrenci sayısı; kontenjan sayısının 5 (beş) katı ile sınırlıdır. Başvuru esnasında yapılan yanlışlıklardan başvuruyu 

yapan aday sorumludur. Her ne sebeple olursa olsun (adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, online sisteme yanlış/hatalı bilgi girilmesi v.b. nedenlerle) 

yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen 

bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, online başvuru esnasında bilgi girişler dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. İstenilen belgelere ilişkin olarak kasten 

veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahribat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve 

belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir. 

 

* Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girecek aday, fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport), transkript 

ve ilgili enstitünün başvuru koşulları ilan metninde belirtilen belgeleri yanında bulundurmak zorundadır, aksi halde öğrenci sınava alınmaz.  

Mülakata girmeyen/alınmayan  adayların başvurusu geçersiz sayılır. 

 

** Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

*** Asil Adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylardan sırayla 26-29 Temmuz 2019  tarihinde kesin kayıtları  

       yapılacaktır. 
 

 

 

  

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


 

SDÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

UZAKTAN ÖĞRETİM - II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA   

BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI- B 

 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan; 

 

 II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından; 

 İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Maliye II. Öğretim Tezsiz 

Yüksek Lisans Programlarına,  
 

 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından; 

İşletme Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi,  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,  Bankacılık ve İktisat Uzaktan Öğretim Programlarına  
aşağıda belirtilen koşullara göre öğrenci alınacaktır.  

   

      Lisans Mezunu olmak.  

      Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvurularda, ALES Puanı ve Yabancı dil sınavına girmiş olma şartı aranmamaktadır. 

      İlan edilecek yedek öğrenci sayısı; kontenjan sayısı ile sınırlıdır. 

BAŞVURU HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

1- Başvurular, online olarak http://golcuk.sdu.edu.tr adresinden yapılacaktır. 

2- Mülakat sınavı yapılmayacaktır. 

3- Değerlendirme esasları: Uzaktan Öğretim - II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına lisans mezuniyet ortalamasına göre büyükten küçüğe 

sıralanarak kontenjan sayısınca öğrenci kabul edilir. Lisans mezuniyet notu eşit olan adaylar arasından en genç olan aday programa kabul edilir. 

4- Başvuran adayların kesin kayıt hakkı kazanmaları halinde; adı geçen programda 3 yarıyıl ve bitirme projesi ile toplam 60 AKTS’lik ders almaları 

gerekmekte olup, her dönem için alınacak ücret Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için 2500 

TL ücret alınacaktır. 

5- Online başvuru esnasında adaylar; Mezuniyet transkriptlerinde (not çizelgelerinde) ya da diplomalarında yer alan 100’lük veya 4’lük not sistemine 

göre belirlenmiş Mezuniyet not ortalamalarını online başvuru sistemine gireceklerdir. Online başvuru sistemi, 4’lük not sistemine göre girilen 

mezuniyet notunu YÖK Not Dönüşüm Tablosu’nu kullanarak 100’lük not sisteminde karşılığı olan nota dönüştürecektir.  

Transkriptinde hem 4’lük hem de 100’lük not sistemine göre belirlenmiş Mezuniyet notu olan adaylar, istediği notu tercih ederek online başvuru 

sistemine gireceklerdir. Transkriptinde 100’lük not sistemine göre belirlenmiş Mezuniyet notu bulunmayan adayların mezun oldukları Yüksek 

Öğretim kurumundan almış oldukları not dönüşüm tabloları, lisansüstü eğitim başvurusu için kabul edilmez. 

6- Online ön kayıt (başvuru) işlemleri esnasında öğrenci tarafından girilecek bilgilerin doğru ve hatasız olması gerekmektedir. Kesin kayıt hakkının 

kazanılması halinde, öğrenci tarafından Enstitü'ye ibraz edilen belgelerdeki bilgiler ile ön kayıt için internet üzerinden online başvuru sistemine girilen 

bilgiler arasında, her ne sebeple olursa olsun (hatalı, eksik, yanlış bilgi girme vb. nedenlerle) lehte veya aleyhte tutarsızlık olması halinde öğrencinin 

başvurusu iptal edilir, kesin kayıt yaptırmış olsa dahi kaydı silinir. 

7- Aynı dönemde Üniversitemizin farklı enstitüleri bünyesinde yer alan tezsiz/uzaktan öğretim yüksek lisans programlarına birden fazla lisansüstü 

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

8- Başvuru ve kesin kayıt için gerekli belgeler, kesin kayıt tarihlerinde mesai saatleri içerisinde eksiksiz olarak Enstitümüze şahsen veya  noter 

vekaleti verilen şahıslar tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt hakkı kazanan öğrencinin kesin kayıt için istenen belgelerinde eksiklik olması 

halinde kaydı yapılmaz. 

SDÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  

UZAKTAN ÖĞRETİM -  II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARA BAŞVURU ve KAYIT TARİHLERİ 

UZAKTAN ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM TEZSİZ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURULARA İLİŞKİN BİLGİLER 

Online Başvuru Tarihleri 17-28 Haziran 2019  (Saat: 17.00’a kadar) 

Online Başvuru Adresi http://golcuk.sdu.edu.tr 

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlan Tarihi ve Saati 28 Haziran 2019   21.00 

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlan Adresi http://golcuk.sdu.edu.tr 

KAYIT TARİHLERİ ve KAYIT YERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Kesin Kayıtlar – ASİL* 01 - 05 Temmuz  2019  (5 Gün) 

Kesin Kayıtlar  - YEDEK** 08 - 09 Temmuz  2019           (2 Gün) 

Kayıt Yeri Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Yerleşkesi 

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER 

1- Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu (On-line başvuru çıktısı, http://golcuk.sdu.edu.tr adresinden veya Enstitümüzden temin edilecektir) 

2- Diploma veya çıkış belgesinin noter,  Üniversiteler ya da kamu kurumları tarafından resmi onaylı fotokopisi veya  e-devlet üzerinden alınan 

Yükseköğretim Mezun Belgesi. 

3- Transkriptin noter,  Üniversiteler ya da kamu kurumları tarafından resmi onaylı fotokopisi   

4- Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi,   (Enstitümüze ibraz edildiği takdirde Enstitümüzce onayı yapılacaktır)   

5- Fotoğraf (4 adet),    

6- Erkekler için Askerlik durum belgesi.  

7-Taahhütname (http://sosyalbilimler.sdu.edu.tr/ adresinden formlar/dokümanlar bölümünden diğer formlar kısmından erişebilirsiniz.) 

Adayların, istenilen belgeleri Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noter vekaleti verilen şahıslar tarafından elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

DİKKAT !!! ÖNEMLİ NOT 

Başvuru esnasında yapılan yanlışlıklardan başvuruyu yapan aday sorumludur. Her ne sebeple olursa olsun (adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, online 

sisteme yanlış/hatalı bilgi girilmesi v.b. nedenlerle) yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilir. Bu nedenle başvuru 

yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, online başvuru esnasında bilgi girişleri dikkatli bir şekilde 

yapılmalıdır. İstenilen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahribat yapanların, sınavlarda başarılı 

olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir. 

* Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

**Asil Adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylardan sırayla 08-09Temmuz 2019 tarihlerinde  kesin kayıtları  

    yapılacaktır. 

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


 

* Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

 

SDÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI- C 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER MÜRACAAT VE KABUL KRİTERLERİ 

Not: Yabancı uyruklu öğrenci başvuruları ilan edilen tarihlerde online olarak Üniversitemiz Web Sayfası üzerinden http://application.sdu.edu.tr 

adresinden yapılacak olup, Anabilim Dallarınca değerlendirilerek, kabul edilen başvurular danışmanı da belirtilerek enstitümüze gönderilecektir.  

    Yabancı Uyruklu Öğrenciler Müracaat Ve Kabul Kriterleri 

1- Lisans ve/veya yüksek lisansını yabancı ülkede yapmış olan adayların Diplomalarının orijinali ve onaylı Türkçe çevirisi, 

2- Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan onaylı Resmi Transkript ile Onaylı Türkçe Çevirisi. 

3- Lisans öğrenimini yapmış adaylar için Türkçeden başarılı olduğunu gösterir en az C1 seviyesinde, SDÜ TÜDAM, TÖMER, Yunus  

     Emre Enstitüsü ve Devlet Üniversitelerinin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri (TÖMER) tarafından verilen  

     Türkçe Dil Yeterlilik Belgesinin aslı. (Lisans ve lisansüstü eğitimini Türkiye’de tamamlayan öğrenciler C1 belgesinden muaf   

     tutulacaktır.) 

4- Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler; anadilleri dışında YDS, E-YDS YÖKDİL, E-YDS eşdeğerliliği    

    Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavına girmiş   

    olduğunu gösterir belge. (Adayın kesin kayıt yaptırabilmesi için kayıt esnasında bu belgeyi ibraz ederek teslim etmesi gerekmektedir.) 

5- Doktora programına kayıt yaptırmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, anadilleri dışında herhangi bir yabancı dilde  YDS, E-YDS YÖKDİL, E-    

    YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından bu sınavlara eşdeğer sayılan TOEFL- IBT  ve   benzeri yabancı dil sınavlarının   

     birinden bu puan muadili bir puan almış olmak. (Adayın kesin kayıt yaptırabilmesi için kayıt  esnasında bu belgeyi ibraz ederek teslim etmesi  

    gerekmektedir.) 

6- Öğrenim Vizesi bulunan adayların pasaportlarının fotokopisi ve noter onaylı tercümesi, 

7- İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (kayıt sonrası teslim edilecektir.), 

8- Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm boyunda 4 adet fotoğraf, 

9- Çalışma yapma amacını belirtir 1 adet niyet mektubu  

10- İki (2) adet referans mektubu (Kayıtta orijinalleri ibraz edilmelidir.) 

11- 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Türkçe Programlarda Eğitim Görmeye hak kazanan Yabancı Uyruklu                   

      Öğrencilerden; 768 TL; farklı dilde eğitim veren programlarda eğitim göremeye hak kazananların öğrenim ücreti ise 1152 TL       

      öğrenim ücreti alınacaktır. 

12- Yurtdışında bulunan bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan T.C. uyruklu ve yabancı uyruklu kişilerin Enstitümüzde öğrenim 

görme talebinde bulunması halinde daha önce öğrenim gördükleri kurumun tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu’ndan 

tanınma belgesine (mülteciler hariç) ihtiyaç duyulmaktadır. (26/09/2017 tarih ve 75850160-301.02.03-64528 sayılı YÖK Eğitim Öğretim 

Dairesi Başkanlığı Kararı) Tanıma Belgesi Enstitümüz tarafından YÖK’ten istenecek olup ilgili belge Enstitümüze ulaşana kadar öğrencinin 

şartlı olarak kaydı yapılacak ve söz konusu kurumun tanınmaması durumunda öğrencinin kaydı silinecektir. Öğrenci bahsi geçen durumu 

dikkate alarak başvuru yapacaktır.  Öğrenci adayı bütün bu hükümleri kabul etmiş sayılır ve kaydı silindiğinde herhangi bir hak iddia 

edemez. 

13- Eğitim Öğretimin tamamen Arapça olarak yapıldığı Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Arapça Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran 

adayın  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından (Arapça) en az 55 puan  dil şartını sağlaması gerekir. 

14- Kontenjanlar http://golcuk.sdu.edu.tr ilan edilecek olup online müracaatlar ise aşağıda belirtilen tarihler arasında http://application.sdu.edu.tr 

adresinden yapılacaktır. 

15- Taahhütname (http://sosyalbilimler.sdu.edu.tr/ adresinden kullanılan formlar bölümünden diğer formlar kısmından erişebilirsiniz.)    

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TEZLİ PROGRAMLARA BAŞVURULARA İLİŞKİN BİLGİLER 

Online Başvuru Tarihleri 17 Haziran 2019 – 19  Temmuz  2019   Saat:17.00’a kadar (Türkiye Saati İle) 

Online Başvuru Adresi http://application.sdu.edu.tr 

Başvuruların Anabilim Dallarınca Değerlendirme Tarihleri 22-23 Temmuz  2019   (2 Gün) 

Başvuruların Enstitü Müdürlüğünce Onayı 24 Temmuz 2019   (1 Gün) 

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlan Tarihi ve Saati 25 Temmuz 2019   Saat : 10.00 

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlan Adresi http://sosyalbilimler.sdu.edu.tr 

KAYIT TARİHLERİ ve KAYIT YERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Kesin Kayıtlar – ASİL* 25 Temmuz 2019 – 29  Ağustos 2019   

Kayıt Yeri Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Yerleşkesi 
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