
 

 

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ 

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 
2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı(Yatay GeçiĢ-

Yabancı Uyruklu dâhil), Kontenjan, BaĢvuru KoĢulları ve Genel Bilgiler 

 

Kontenjan bilgileri ve online başvuru adresi ileriki tarihlerde ayrıca ilan 

edilecektir. 

TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAġVURU 

TARĠHLERĠ 

1.Online Başvuru Tarihi    :26 Temmuz -08 Ağustos 2021 

2.Başvuruların Bilsis Koordinatörü ve  

ABD Tarafından Kontrolü    :09-11 Ağustos 2021 

3.Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi  :13 Ağustos 2021 

4.Adaylara ABD tarafından On-line Mülakat  

Bilgilendirilmesi (Tarih-Saat Bağlantı Linki ) :13 Ağustos 2021 

5.Mülakat Sınavı     :16-17-18 Ağustos 2021 

6.Asil ve Yedek Adayların ilan edilmesi  :20 Ağustos 2021 

7.Kesin Kayıtlar (Asil Adaylar)   :23-25 Ağustos 2021 (3 gün) 

8.Kesin Kayıtlar (Yedek Adaylar)   :26-27 Ağustos 2021 (2 gün) 

 

On-Line BaĢvuruda Ġstenilen/Yüklenecek Belgeler 

 Diploma/Mezuniyet Belgeleri 

 Transkript Belgesi 

 Taahhütname 

 ALES sonuç Belgesi(Son beş yılda alınmış) 

 Yabancı Dil Sınavına Ait Sonuç Belgesi(Son beş yılda alınmış) 

 Kimlik 

 Özgeçmiş 

 

TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA BAġVURU KOġULLARI 

Başvurular ilgili enstitünün lisansüstü programlara başvuru koşulları ilan metninde yer alan 

tarih aralığında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Anabilim/Anasanat dallarındaki lisansüstü 

programlara aynı yarıyılda aynı düzeyde birden fazla başvuru yapılamaz. Mezuniyet notu 

veya Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 4’lük sistemde olan aday başvuru sistemine sadece 4’lük 

not ortalamasını girmelidir. Mezuniyet notu veya Ağırlıklı Genel Not Ortalaması sadece 

100’lük sistemde olan aday başvuru sistemine 100’lük not ortalamasını girmelidir. 100’lük 

sistemde notunu giren adayın notları, sadece YÖK dönüşüm tablosu esas alınarak sistem 

tarafından 4’lük not sistemine çevrilir. 

Tezli Yüksek Lisans Adaylarda aranacak koĢullar 

 Adayın yüksek lisans programına başvurabilmesi için ilgili EABD/EASD tarafından 

önerilen ve EK tarafından kabul edilen lisans program/programlarından mezun veya 

başvuru tarihlerinin bulunduğu dönem sonunda lisans mezunu olabilecek durumda 

olması gerekir.  



 

 

 T.C. ve/veya yabancı uyrukluların, yurt dışında bulunup Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca tanınan Bir Yükseköğretim Kurumundaki öğrenimlerinin ardından, 

Üniversitemiz Lisansüstü Enstitülerinde öğrenim görme talebinde bulunmaları 

durumunda; “Klinik uygulaması olan sağlık alanları” haricinde kendilerinde daha önce 

kurumların tanınıp tanınmadığına dair yükseköğretim kurumlarından alınan tanınma 

belgesine (mülteciler hariç) sahip olması, klinik uygulaması olan sağlık alanları için 

diploma denklik belgesine sahip olması gerekir. 

 Adayın EABD tezli yüksek lisans programında başvurduğu programın ilan edilen 

ALES puan türünden en az 55 puan veya ilgili EABD/EASD tarafından istenen puanı 

sağlaması gerekir.  

 Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak 

kullanılabilir. GRE ve GMAT puanlarının ALES puanına dönüşümü Senato tarafından 

kabul edilen not dönüşüm tablosu kullanılarak yapılır. GRE-GMAT sınavlarının 

ALES Dönüşüm tablosu için buraya tıklayınız.  

 Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayın, Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından birine girmesi ve varsa ilgili EABD/EASD başkanlıklarının 

belirlediği dil şartını sağlaması gerekir. ÖSYM’nin Yabancı Dil Eşdeğerlik tablolarına 

erişmek için buraya tıklayınız. 

 Bilim alanı yabancı dil (Batı Dilleri Edebiyatı ABD, İngiliz Dili Eğitimi ABD vb.) 

olan yüksek lisans programlarına başvuran adayın Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bilim alanı dışında bir dil ile ilgili 

EABD/EASD başkanlıklarının belirlediği dil şartını sağlaması gerekir 

 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 şartını sağlaması gerekir. 

 

TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 Tezli yüksek lisans programına başvuran adayın başarı notunun hesaplanmasında; 

ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının veya Ağırlıklı Genel 

Not Ortalamasının %25’i, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun 

%15’i ve yabancı dil sınav sonuç puanının %10’u dikkate alınır.  

Başarı notu, tezli yüksek lisans programları için en az 60 puan olan adaylar, kontenjan sayısı 

dikkate alınarak yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır ve ilgili programa kayıt hakkı 

kazanır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Hem bilimsel 

değerlendirme hem de mülakat sınavının yapılması halinde katkıları eşittir. Mülakata girecek 

aday sayısı kontenjan sayısının 3 (Üç) katı ile sınırlıdır. 

 

 

 

 

 

 

https://fenbilimleri.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/24/files/gre-gmat-sinav-sonuclarinin-ales-donusum-tablosu-05012020.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf


 

 

 

DOKTORA/SANATTA YETERLĠK ADAYLARDA ARANACAK KOġULLAR 

1. Adayın doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmesi için ilgili EABD/EASD 

tarafından önerilen ve EK tarafından kabul edilen tezli yüksek lisans veya lisans 

programından mezun olması veya başvuru tarihlerinin bulunduğu dönem sonunda 

lisans mezunu olabilecek durumda olması gerekir. 

2. T.C. ve/veya yabancı uyrukluların, yurt dışında bulunup Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca tanınan Bir Yükseköğretim Kurumundaki öğrenimlerinin ardından 

Üniversitemiz Lisansüstü Enstitülerinde öğrenim görme talebinde bulunmaları 

durumunda; “Klinik uygulaması olan sağlık alanları” haricinde kendilerinde daha önce 

kurumların tanınıp tanınmadığına dair yükseköğretim kurumlarından alınan tanınma 

belgesine (mülteciler hariç) sahip olması, klinik uygulaması olan sağlık alanları için 

diploma denklik belgesine sahip olması gerekir. Bu öğrenciler için kullanılacak olan 

not dönüşüm tabloları S.D.Ü. Lisansüstü Yönerge EK-1’de belirlenmiştir. 

3. Adayın EABD doktora ve sanatta yeterlik programlarında başvurduğu programın ilan 

edilen ALES puan türünden en az 55 puan veya ilgili EABD/EASD tarafından istenen 

puanı sağlaması gerekir. 

4. Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayın lisans 

mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir not olması ve 

başvurduğu programın ALES puan türünde en az 80 puan veya ilgili EABD/EASD 

tarafından istenen puanı sağlaması gerekir.  

5. Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak 

kullanılabilir. GRE ve GMAT puanlarının ALES puanına dönüşümü Senato tarafından 

kabul edilen not dönüşüm tablosu kullanılarak yapılır. GRE-GMAT sınavlarının 

ALES Dönüşüm tablosu için buraya tıklayınız. 

6. Doktora/sanatta yeterlik programlarına 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 olmak kaydıyla varsa 

ilgili EABD/EASD başkanlıklarının belirlediği dil şartını sağlaması gerekir. 

ÖSYM’nin Yabancı Dil Eşdeğerlik tablolarına erişmek için buraya tıklayınız.  

7. Bilim alanı yabancı dil (Batı Dilleri Edebiyatı ABD, İngiliz Dili Eğitimi ABD vb.) 

olan doktora programlarına başvuran adayın Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından bilim alanı dışında bir dil ile ilgili EABD/EASD 

başkanlıklarının belirlediği dil şartını sağlaması gerekir. 

8. 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 şartını sağlaması gerekir. 

 

DOKTORA BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 Doktora programlarına başvuran adayın başarı notunun hesaplanmasında; ALES 

puanının % 50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i (lisans 

derecesi ile doktora programına baĢvuran adayda lisans mezuniyet not 

ortalaması veya Ağırlıklı Genel Not Ortalaması dikkate alınır), bilimsel 

değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun %15’i ve yabancı dil sınav sonuç 

puanının %10’u dikkate alınır. 

https://fenbilimleri.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/24/files/gre-gmat-sinav-sonuclarinin-ales-donusum-tablosu-05012020.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf


 

 

 Başarı notu, doktora/sanatta yeterlik programları için en az 65 puan olan adaylar, 

kontenjan sayısı dikkate alınarak yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır ve ilgili 

programa kayıt hakkı kazanır. Puan eşitliği durumunda doktora programlarında ALES 

puanı, sanatta yeterlik programlarında yazılı sınav notu yüksek olan aday tercih edilir. 

Hem bilimsel değerlendirme hem de mülakat sınavının yapılması halinde katkıları 

eşittir. Mülakata girecek aday sayısı kontenjan sayısının 3 (Üç) katı ile sınırlıdır. 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA 

BAġVURU TARĠHLERĠ 

1.Online Başvuru Tarihi    :26 Temmuz 2021-08 Ağustos 2021 

2.Başvuruların Bilsis Koordinatörü ve  

ABD Tarafından Kontrolü    :09-11 Ağustos 2021 

3.Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi  :13 Ağustos 2021 

4.Asil ve Yedek Adayların ilan edilmesi  :20 Ağustos 2021 

5.Kesin Kayıtlar (Asil Adaylar)   :23-25 Ağustos 2021(3 gün) 

6.Kesin Kayıtlar (Yedek Adaylar)   :26-27 Ağustos 2021(2 gün) 

On-Line BaĢvuruda Ġstenilen/Yüklenecek Belgeler 

-Diploma/Mezuniyet Belgesi 

-Transkript Belgesi 

-Yabancı Dil Sınavına Ait Sonuç Belgesi(Son beş yılda alınmış) 

-Taahhütname 

-Niyet Referans Belgesi 

-İkametgâh Belgesi 

-Pasaport 

-Fotoğraf 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA 

BAġVURU KOġULLARI 

 Lisansüstü programlarına başvurmak için ilgili EABD/EASD tarafından önerilen ve 

EK tarafından kabul edilen tezli yüksek lisans veya lisans programından mezun olmak 

veya başvuru tarihlerinin bulunduğu dönem sonunda mezun olabilecek durumda 

olmak gerekir 

 Türkçe Eğitim veren lisansüstü programlara başvurup lisans öğrenimini Yabancı 

Ülkelerde yapmış olan adayların Türkçe’ den başarılı olduğunu gösterir en az C1 

seviyesinde SDÜ, TÜDAM, Y.EMRE ENSTİTÜSÜ ve Üniversitelerin Türkçe Dil 

Öğretimi Araştırma ve Uygulama merkezleri tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik 

Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. (Lisans Eğitimini Türkiye’de yapmış olan 

adaylar ve İngilizce Lisansüstü programlara başvuracak adaylar muaf tutulacaktır.) 

 C1 belgesine sahip olmayan adayların en fazla dört yarıyıl süre içerisinde C1 

düzeyinde belge almaya hak kazanmaları gerekir. Adaylar belgeyi aldıkları tarihi 

takip eden yarıyıldan itibaren lisansüstü öğrenimlerine başlarlar. Kursun süresi 

öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilgili 

Enstitü ile ilişiği kesilir. 

 Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayın, Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 



 

 

yabancı dil sınavlarından birine girmesi ve varsa ilgili EABD/EASD başkanlıklarının 

belirlediği dil şartını sağlaması gerekir. Bu sınavların geçerliliği (5) beş yıldır. 

ÖSYM’nin Yabancı Dil Eşdeğerlik tablolarına erişmek için buraya tıklayınız. 

 Doktora/sanatta yeterlik programlarına 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 olmak kaydıyla varsa 

ilgili EABD/EASD başkanlıklarının belirlediği dil şartını sağlaması gerekir. Bu 

sınavların geçerliliği (5) beş yıldır. ÖSYM’nin Yabancı Dil Eşdeğerlik tablolarına 

erişmek için buraya tıklayınız. 

 

YATAY GEÇĠġ BAġVURU KOġULLARI 

 Üniversite içindeki başka bir EABD/EASD programında veya başka bir 

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, 

aldığı derslerden başarılı olan öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla ilan 

edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Tez aşamasında bulunan öğrenci, yatay 

geçiş yaptığı programda tez danışmanı ve tez gerekçesi değişikliği talebi yok ise 

öğrenim süresine kaldığı dönemden devam eder. 

 Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve 

geldikleri programda devam ettikleri derslerin devamını almış ve tamamını başarmış 

olmaları ve bu derslerden başarı not ortalamasının 4’lük not sistemi üzerinden yüksek 

lisans için en az 2.5 ve doktora için en az 3.0 veya eşdeğeri puan almış olmaları 

gerekir. 

 Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları yatay 

geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi ve güncel transkript belgesini yatay 

geçiş yapacakları Enstitüye ibraz etmeleri gerekir. 

 Yatay geçiş yapacak adaylarda ALES ve yabancı dil belgesi süresi aranmaz. 

 

BAġVURUDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 

 

 Anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü programlara aynı yarıyılda aynı düzeyde 

birden fazla başvuru yapılamaz. 

 Mezuniyet notu veya Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 4’lük sistemde olan aday başvuru 

sistemine sadece 4’lük not ortalamasını girmelidir. Mezuniyet notu veya Ağırlıklı 

Genel Not Ortalaması sadece 100’lük sistemde olan aday başvuru sistemine 100’lük 

not ortalamasını girmelidir. 100’lük sistemde notunu giren adayın notları, sadece YÖK 

dönüşüm tablosu esas alınarak sistem tarafından 4’lük not sistemine çevrilir. 

 Türkiye dışındaki ülkelerin yükseköğretim programlarından mezun olan, diploma notu 

4’lük,5’lik veya 100’lük sisteme göre düzenlenmemiş adaylar, Süleyman Demirel 

Üniversitesinin 26.12.2019 tarihinde yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

Yönergesinde ekli not dönüşüm tablolarındaki 4’lük not karşılıklarını sisteme 

gireceklerdir. Mezuniyet not ortalamaları YÖK dönüşüm tablosu dikkate alınarak 

başvuru sistemi tarafından 100’lük not sistemine çevrilecektir. 

 Başvuru sürecinde adayların hatasıyla, bilgi eksikliği ile vb. nedenlerle yaptığı yanlış 

başvuru iptal edilecektir. Adayların başvuru yapmadan önce ilan metnini dikkatlice 

incelemesinde yarar vardır. 

 

 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
https://fenbilimleri.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/24/files/lisansustu-egitim-ogretim-yonergesi26-12-2019-24012020.pdf
https://fenbilimleri.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/24/files/lisansustu-egitim-ogretim-yonergesi26-12-2019-24012020.pdf


 

 

BAġVURU HAKKINDA AġAĞIDAKĠ NUMARALARADAN BĠLGĠ 

EDĠNEBĠLĠRSĠNĠZ 

Biyoloji 
Matematik 
Fizik 
Kimya 

+90 246 211 3116 

Makine Müh. 
Jeoloji Müh. 
Jeofizik Müh. 
Bilgisayar Müh. 

+90 246 211 3198 

Şehir Ve Bölge Planlama 
Mimarlık Planlama Tasarım 
Mimarlık 
Biyomühendislik 
Endüstri Müh. 
Taşıt Teknolojileri 

+90 246 211 3040 

Su Bilimleri 
Peyzaj Mimarlığı 
Kimya Müh. 
Çevre Müh. 
Tekstil Müh. 
Yenilenebilir Enerji.  
Maden Müh. 

+90 246 211 3110 

Gıda Müh. 
İnşaat Müh. 
Elektrik-Elektronik Müh.  

+90 246 211 3068 

 


