SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki
birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına uluslararası öğrenci kabulüne
ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin sınav, kontenjan
belirleme, başvuru koşulları, tercih işlemleri, başvuruların değerlendirilmesi ile Türkçe Hazırlık
Eğitimine ilişkin koşulları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilere ilişkin
2922 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, 2547 sayılı Kanun’un 45/f maddesi ile Yükseköğretim
Genel Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ına dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki Fakülteler, Yüksekokullar,
Meslek Yüksekokulları ve Devlet Konservatuarını,
b) Birim Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki Fakültelerde Fakülte
Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul Kurulunu, Meslek Yüksekokullarında Meslek
Yüksekokulu Kurulunu, Devlet Konservatuarında Devlet Konservatuar Kurulunu,
c) Birim Yönetim Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki Fakültelerde
Fakülte Yönetim Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul Yönetim Kurulunu, Meslek
Yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, Devlet Konservatuarında Devlet
Konservatuar Yönetim Kurulunu,
ç) Değerlendirme Komisyonu: Uluslararası adayların tercih ve yerleştirme işlemleri
yapacak komisyonu,
d) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
e) Komisyon: Koordinatör tarafından oluşturulacak Sınav Hazırlık ve Uygulama
Komisyonunu,
f) Koordinatör: Rektör tarafından Uluslararası öğrenci iş ve işlemlerini koordine etmek
üzere görevlendirilen ilgili Rektör Yardımcısını,
g) Program: Önlisans ve Lisans düzeyindeki diploma programını,
ğ) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
h) Rektörlük: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) SDÜ: Süleyman Demirel Üniversitesini,
i) SDÜYÖS: Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavını,

j)Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,
k) TÖMER: Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürlüğünü,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uluslararası Öğrenci Alımına İlişkin Esaslar
Uluslararası öğrenci sınavı
MADDE 5 - (1) SDÜYÖS’nın yapılması ve akademik takvimdeki yeri Senato
tarafından karara bağlanır.
(2) SDÜYÖS, Koordinatör Başkanlığında Sınav Hazırlık ve Uygulama Komisyonu
tarafından yürütülür.
(3) SDÜYÖS başvuru ve sınav tarihleri, sınavın yapılış şekli, içeriği, başvuru koşulları
ile değerlendirmeye esas olacak taban puanlar Sınav Hazırlık ve Uygulama Komisyonu
tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(4) SDÜYÖS sonuçları, sınav tarihini izleyen 1 (bir) eğitim-öğretim yılı için geçerli
sayılır.
(5) SDÜYÖS, anlaşma yapılan ve sınav yapılması uygun görülen ülkelerde ve diğer
sınav merkezlerinde yapılabilir.
Kontenjanlar
MADDE 6 – (1) Uluslararası öğrenci kabul edecek birimlerin önlisans ve lisans
düzeyindeki birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programlarına ayrılacak
kontenjanlar ile varsa özel koşullar Senato kararıyla belirlenir.
(2) Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar YÖK’e bildirilir.
(3) Uluslararası öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjanı tercih eden
olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde boş kalan kontenjanlar, Senato kararıyla diğer
bölüm /program kontenjanlarına aktarılabilir.
Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarında ise Üniversitenin talebi ve
Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılabilir.
Başvuru yapabilecek adaylar
MADDE 7 - 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,*
(3) Doğumla yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına
geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

(4) - a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC 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 dahil)
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt
dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
(5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’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) TC uyruklu olup orta öğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanların,
(2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin 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 sahip olacaklar hariç),
(3) (a) fıkrasının 2 nci bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift
uyrukluların, (a) maddesinin 4 üncü bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
(4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sınav 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 öğrenim gören TC uyruklu olan veya (a) fıkrasının 2 nci bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmez.
Başvuru ve tercih koşulları
Madde 8- (1) Uluslararası öğrenci başvuruları, Süleyman Demirel Üniversitesi resmi
web sayfası üzerinden ve ilan edilen süreler içinde online (çevrimiçi) olarak yapılacak, istenen
diğer belgeler bilgi sistemine online (çevrimiçi) yüklenecektir. Başvuru süreleri içinde
yapılmayan başvurular ve istenen belgeleri yüklemeyen veya eksik yükleyenlerin başvurusu
kabul edilmeyecektir.
(2) Uluslararası öğrenci kontenjanlarına Ek 1 ve Ek 2 de yer alan sınavlardan asgari
taban puanlara sahip adaylar başvurabilir.
(3) Tercihler için gerekli bilgiler, varsa özel koşul ve açıklamalar Üniversitenin web
sayfasında ilan edilir.
(4) Adaylar en fazla 15 (onbeş) diploma programına başvurabilirler.

Değerlendirme, yerleştirme ve sonuçların ilanı
Madde 9 – (1) Uluslararası adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemleri,
Değerlendirme Komisyonu tarafından yürütülür.
(2) Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(3) Yerleştirme;
a) EK 1, EK 2 ve YÖS, lise diploması ve orta öğretim başarı puanına göre başvuruları
kabul edilen adaylar, EK 1 ve EK 2 de yer alan sınavların sonuçlarına göre EK 3’te yer alan
formüller kullanılarak, tercih sırasına göre yerleştirilirler. (27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı
Senato Kararı ile değişik)
b) Boş kontenjan kalması halinde aynı usulle yeniden başvuru alınabilir ve/veya yedek
yerleştirme yapılabilir. (23/06/2020 tarihli ve 543/3-b sayılı Senato Kararı ile değişik)
c) Yine boş kontenjan kalması halinde adayların belgelendirmesi koşulu ile ortaöğretim
başarı puanına göre yerleştirme yapılabilir.
d) Boş kalan kontenjanlar için yeniden başvuru alınabilir.
(4) 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 ise bir (1) yıl geçerlidir.
(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, başvurularının
değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri; özel yetenek sınavı puanı ve tercih sırası esas
alınarak belirlenir.
(6) Yerleştirmede esas alınan puanların eşit olması halinde, öncelikle ortaöğretim başarı
puanı yüksek olan, tekrar eşitlik olması halinde ise yaşı küçük olan aday tercih edilir.
(23/06/2020 tarihli ve 543/3-b sayılı Senato Kararı ile değişik)
(7) Adaylar yerleştirme sonucunu ve kabul mektuplarını öğrenci bilgi sistemi üzerinden
şifre ve parolaları ile öğrenir. Söz konusu ilan adaylara tebliğ niteliğinde olup, adreslerine ayrı
bir bildirim yapılmaz. (27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı Senato Kararı ile değişik)
Kayıt
MADDE 10 - (1) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır;
a) Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türk Dış
Temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.
b) Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Göç İdaresi Müdürlüğünden
İkamet Tezkeresi alırlar.
c) Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi şartı aranmaz:
(1) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak
isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların
çocukları,
(2) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla TC
vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar
(5203) sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dahil),

(3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular
ile TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar.
(2) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
(3) Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da
Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
(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 Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
(5) Adaylar kayıt sırasında yerleştirildiği belgenin ve talep edilen diğer belgelerin
asıllarını getirmek zorundadırlar. SDÜ tarafından tanınırlığı ilan edilen Türk Üniversitelerinin
YÖS sonuç belgesinin çıktısı ile yerleşen adayların belgelerinde doğrulama kodu veya belgesini
almış olduğu kurumdan aslı gibidir onay olmak zorundadır.
(6) Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren
sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
(7) Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlilik
Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
(8) Sekiz (8) adet 4,5x6,0 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,
(11) Duyurulan tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.
(12) Kayıt işlemi çevrimiçi yapılacak ise; öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrenim ücreti
ödendikten sonra aday tarafından ön kayıt işlemi yapılır. Başvuruda beyan ettiği belgelerin
asıllarını ilan edilen tarihler arasında ilgili birime şahsen teslim etmediği takdirde aday kayıt
hakkını kaybetmiş sayılır. (27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı Senato Kararı ile eklendi.)
Öğrenim ücreti ve geçim güvencesi miktarı
MADDE 11– (1) Uluslararası öğrencilerden Cumhurbaşkanı kararı ile her yıl tespit
edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır. (27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı Senato Kararı
ile değişik.)
(2) Her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda Türkiye’de
geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir resmi belge veya taahhütname istenir.
(3) Çevrim içi kayıt işlemini yapmadan öğrenim ücretini ödeyen, çevrimiçi kayıt işlemini yapan,
belgelerin orijinallerini teslim etmeyen, yanlış, eksik beyanda bulunan adayların ödemiş oldukları
öğrenim ücretleri iade edilmez. (27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı Senato Kararı ile eklendi.)

Eğitim ve öğretim dili
MADDE 12- (1) Üniversitede eğitim- öğretim dili Türkçedir. Zorunlu yabancı dil
hazırlık sınıfı bulunan veya eğitiminde yabancı dil kullanılan programlara kayıt hakkı kazanmış

öğrencilerin programın diline göre yabancı dil bilgilerinin seviyesi, yeterlilik sınavıyla tespit
edilir.
(2) Zorunlu yabancı dil yeterlilik sınavı ve hazırlık sınıfı eğitimi “Süleyman Demirel
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.
Türkçe yeterlik düzeyleri
MADDE 13- (1) Eğitim dili Türkçe olan bir programa kayıt yaptıran yabancı uyruklu
öğrencinin, kayıt olduğu programa başlayabilmesi için SDÜ TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü
ve YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarına bağlı Türkçe öğretim
merkezlerinden alınmış C1 seviyesinde Türkçe dil yeterlik belgesini ibraz etmesi zorunludur.
(27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı Senato Kararı ile eklendi.)
(2) Başvuru tarihi itibariyle son iki yılda alınmış Türkçe dil yeterlik belgeleri kabul
edilir. (27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı Senato Kararı ile eklendi.)
(3) Programına kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt tarihinden sonra diğer kurumlardan
getirdiği Türkçe dil yeterlik belgesi kabul edilmez. (27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı Senato
Kararı ile eklendi.)
(4) Eğitim dili tamamen yabancı dil olan programlara kayıt yaptırmış öğrencilerden
Türkçe yeterliklerine ilişkin herhangi bir belge istenmez. (27/04/2022 tarihli ve 600/3-b sayılı
Senato Kararı ile eklendi.)
(5) Aşağıdaki koşulları sağlayan bu Yönerge kapsamındaki öğrencilerden Türkçe
yeterliklerine ilişkin herhangi bir belge istenmez ve Türkçe düzeyleri kayıtlı oldukları
programlarına başlayabilmeleri için yeterli kabul edilir. (27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı
Senato Kararı ile eklendi.)
a) Ortaöğrenimini yurt içinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar,

(27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı Senato Kararı ile eklendi.)
b) Ortaöğrenimini yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış Türk okullarında
tamamlayanlar, (27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı Senato Kararı ile eklendi.)
c) Ortaöğrenimini Millî Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi yurt dışı programlarında
tamamlayanlar, (27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı Senato Kararı ile eklendi.)
d) Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk
Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi
olduklarını belgeleyenler (mavi kart sahiplerinden), (27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı Senato

Kararı ile eklendi.)
e) Vatandaşlığı T.C. olanlar, (27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı Senato Kararı ile

eklendi.)
f) Yabancı devlet vatandaşlığından biri T.C. olan çifte vatandaşlar, (27/04/2022 tarihli ve

600/3 sayılı Senato Kararı ile eklendi.)
(6) Üniversitede eğitim dili Türkçe olan bir programa kayıt yaptıran ancak Türkçe yeterlik
sertifikası olmayan yabancı uyruklu öğrenci, kayıt yaptırdığı dönemin başında SDÜ TÖMER tarafından
düzenlenen Türkçe dil yeterlik sınavına girer. Bu sınavdan en az C1 seviyesinde Türkçe Dil Yeterlik

Belgesi alan öğrenci, kayıtlı olduğu programdaki eğitimine başlar. (27/04/2022 tarihli ve 600/3

sayılı Senato Kararı ile eklendi.)
(7) Türkçe dil yeterlik şartını sağlayamayan öğrenciler, Türkçe eğitimlerini tamamlamak
üzere SDÜ TÖMER’e kayıt yaptırır. (27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı Senato Kararı ile

eklendi.)
(8) - a) Türkçe dil seviyesi yetersiz olan yabancı uyruklu öğrencilere, SDÜ TÖMER Türkçe
Hazırlık Programı’nda eğitim görmesi için bir yıl süre verilir. Bu süre içinde öğrenci, kayıtlı olduğu
programın öğrenim ücretini ödemez; SDÜ TÖMER ücretini öder ve öğrencilik haklarından yararlanır.

(27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı Senato Kararı ile eklendi.)
b) Öğrenci bu süre içinde yeterli Türkçe dil düzeyine ulaşamadığında, mazeretini
belgelendirmesi ve SDÜ TÖMER’e kayıt yaptırması şartıyla bir yıl daha ek süre verilir. Süre sonunda
Türkçe düzeyini yeterli hâle getiremeyen öğrencinin kayıtlı olduğu programdan kaydı silinir.

(27/04/2022 tarihli ve 600/3 sayılı Senato Kararı ile eklendi.)
SDÜYÖS Türkçe Dil
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89-100

C1

71-88

B2

65-70

B1

55-64

A2

30-54

Türkçesi yetersiz

A1

0-29

Türkçesi hiç yok

Türkçesi yeterli
Türkçesi kısa zamanda yeterli
duruma gelebilir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eksik veya sahte belge İle başvuru ve kayıt
MADDE 14- (1) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve
yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir.
14-a- (1) Sınav Hazırlık ve Uygulama Komisyonu: Koordinatör tarafından önerilen ve
Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur.
(2) Değerlendirme Komisyonu: Sınav Hazırlık ve Uygulama Komisyonun önerisi ile
Koordinatör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur.
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 15- (1) Uluslararası kabul edilen öğrencilere, eğitim-öğretim ile ilgili
konularda Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı
Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 16 - (1) Bu Yönerge ile; 06.01.2015 tarih ve 435/8 sayılı “Süleyman Demirel
Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabulü Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE - (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran
öğrencilerden B1-B2 düzeyi ile Üniversitemizde öğrenime başlayan öğrenciler mezun olana
kadar Türkçe yeterlik düzeyini (C1) seviyesine çıkarma zorundadır. Önlisans eğitimi alanlarda
üçüncü yarıyıl başlangıcına kadar, lisans eğitimi alanlarda ise beşinci yarıyıl başlangıcına kadar
Türkçe yeterlilik düzeyini (C1) seviyesine çıkarma şartı uygulanmaz. Mezun durumuna gelip
Türkçe Yeterlilik düzeyini (C1) seviyesine getiremeyen öğrencilerin mezuniyet işlemleri
başlatılmaz. Bu öğrencilere Türkçe Yeterlilik düzeyini yükseltmeleri için bir (1) yıl süre tanınır.
Bu süre sonunda şartı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönerge 2016-2017 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere
Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
yütür.

Yönergede yapılan değişiklikler ile ilgili Senato tarih ve karar sayısı;
1) 23/06/2020 - 453/3-b;
2) 27/04/2022 - 600/3;

Değişiklik yapıldı.
Değişiklik yapıldı.

EK 1
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ (ÖNLİSANSLİSANS) KABULÜNDE KULLANMASI UYGUN GÖRÜLEN EŞDEĞER SINAVLAR
VE MİNUMUM-MAKSİMUM PUANLAR

1- ABITUR sınavından (Minimum: 4 - Maksimum: 1) puan almış olmak.
2- ACT (American College Test) (Minimum: 21- Maksimum: 36) puan almış olmak.
3- CSAT (College Scholastıc Aptıtude Test) Güney Kore’de yapılan sınavdan
(Minimum: 400- Maksimum: 800) puan almış olmak.
4- EGE (Unified State Examination) Rusya Federasyonu Merkezi Devlet sınavından
(Minimum: 250 - Maksimum: 400) puan almış olmak.
5- FRENCH BACCALAUREATE (Fransa Bakaloryası) diplomasına sahip ve
(Minimum: 12 - Maksimum: 20) puan almış olmak.
6- GAOKAO Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan sınavdan (Minimum: 480 Maksimum: 750) puan almış olmak.
7- GCE AL sınavından Tıp/Diş Hekimliği/ Mühendislik/Hukuk Fakülteleri için 300
puan, (A* 140 puan bir ders için, toplam üç ders değerlendirilir. Minimum: 140 - Maksimum:
420) puan almış olmak,
8- IB (International Baccalaureate) diplomasına sahip ve (Minimum: 28 - Maksimum:
42) puan almış olmak.
9- SAT (Scholastic Assessment Test) sınavından en az 1000 toplam ve en az 500
Matematik (Minimum: 1000 - Maksimum: 1600) puanı almış olmak.
10- UAN (Ujıan Akhır Nasıonal) Endonezya’da yapılan sınavdan (Minimum: 40 Maksimum: 60) puan almış olmak.

EK 2
SIRA
NO

4

SINAV TÜRÜ/ ÜLKE
Afganistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı
(KANKUR)
Azerbaycan Ulusal Üniversite Giriş
Sınavı (TQDK)
Kırgızistan Genel Cumhuriyet Sınavı
(ORT)
Kazakistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı
(ENT)

5

Kosova Lise Bitirme Sınavı

6

Tawjihi

7

Baccalaureat Libanais

8

Al-Sahada-Al-Thhnawiyya-Al-Amma

9

Al-Sahada-Al-Thhnawiyya-Al-Amma

10

Arjantin Bakaloryası

11

Beyaz Rusya Merkezi Sınavı

12

Olgunluk Sınavı /Bosna-Hersek

13

Üniversite Giriş Sınavı /Brezilya

14

Cezayir Bakaloryası

15

Studentereksamen/ Danimarka

16

Fas Bakaloryası

17
18

Gürcistan Ulusal Sınavı
Merkezi Üniversite Giriş Sınavı/
Moğolistan

19

Moldova Bakalorya Sınavı

20

Merkezi Üniversite Giriş Sınavı /Portekiz

21

Romanya Bakaloryası

22

Senegal Bakaloryası

1
2
3

PROGRAM
TÜRÜ
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans

MİNUMUM
PUAN

MAKSİMUM
PUAN

200

350

400

700

150

250

70

125

60

100

80

100

13

20

170

240

1160
4
6
250
350

2900
10
10
600
600

3,5

5

5
8
10

10
20
20

7
8
10

13
20
20

250

500

600
5
7
8
10

800
10
10
20
20

6
8
10

10
20
20

23

Önlisans
Lisans

Tunus Bakaloryası

10

20
EK 3

1- SDÜYÖS için Çarpan = 100/sınavdaki yapılan en çok doğru sayısı
2- Uluslararası sınavların puanları ve dönüşüm tablosu
Üniversitemizin kabul ettiği en düşük ortaöğretim başarı puanı = yedp
Üniversitemizin kabul ettiği en yüksek ortaöğretim başarı puanı = yeyp
Öğrencinin aldığı uluslararası sınav puanı = op
Öğrencinin aldığı uluslararası sınav puanının orta öğretim başarı dönüşüm puanı = ydp
Uluslararası sınavda üniversitemizin kabul ettiği en düşük puanı = edp
Uluslararası sınavdan alınabilecek en yüksek puanı = eyp
dönüşüm formülü;

 ( yeyp − yedp) 
 * (op − edp)
ydp = 50 + 
 (eyp − edp) 
3- ABITUR sınavı için kullanılan dönüşüm formülü;

 ( yeyp − yedp) 
 * (edp − op )
ydp = 50 + 
 (edp − eyp) 
1

* 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 yurtdışından kabul
kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.

