
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  

    FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

   Uluslararası Öğrenci Kabul Kriterleri 

Türkçe Eğitim Veren Lisansüstü Programlar  

1. Lisansüstü programlara başvuracak adayların eğitimleri süresince kendilerine 
danışmanlık yapmasını istedikleri öğretim üyesinden alacakları Kabul Mektubu 
(Acceptance Letter),  

2.  
• Yüksek Lisans programına başvuracak adaylar için lisans diplomasının veya 

mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte yeminli tercüme bürosu tarafından 
yapılmış Türkçe tercümesi, 

• Doktora programına başvuracak adaylar için lisans ve yüksek lisans 
diplomalarının veya lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgelerinin aslı ile 
birlikte yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümeleri, 

3.  
• Yüksek Lisans programına başvuracak adaylar için lisans not ortalamasını 

gösteren transkript belgesinin aslı ile birlikte yeminli tercüme bürosu 
tarafından yapılmış Türkçe tercümesi, 

• Doktora programına başvuracak adaylar için lisans ve yüksek lisans not 
ortalamasını gösteren transkript belgesinin aslı ile birlikte yeminli tercüme 
bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesi, 
 

4. Lisans öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış adaylar için Türkçe'den başarılı olduğunu 
gösterir en az “C1” seviyesinde SDÜ-TÜDAM, TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü ve 
Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri tarafından 
verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesinin aslı (Lisans öğrenimini Türkiye’de yapmış 
adaylar muaf tutulacaktır). 
 

5.  
• Yüksek Lisans programına başvuracak adaylar için YDS veya eşdeğerliği 

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan, 
bir yabancı dil sınavına girmiş olduğunu gösterir belgenin aslı, 

• Doktora programına başvuracak adaylar için YDS yabancı dil sınavında 
anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, 
Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden alınmış dil puanının en az 
55 olduğunu gösterir belgenin aslı veya eşdeğerliği ÖSYM Yönetim Kurulu 
tarafından kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan,bir yabancı dil sınavından 
alınmış YDS puanına muadil belgenin aslı, 
 

6. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesi aslı veya onaylı fotokopisi, (Kayıt 
sonrası teslim edilecektir.) 
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7. Pasaport ve öğrenim vizesinin aslı ile birlikte yeminli tercüme bürosu tarafından 
yapılmış Türkçe tercümeleri, 
 

8.  Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf, 
 

9.  
• Yüksek Lisans programına başvuracak adaylar için yüksek lisans yapma 

amacını belirtir niyet mektubu, 
• Doktora programına başvuracak adaylar için doktora yapma amacını belirtir 

niyet mektubu, 
 

10.  2 adet referans mektubu, (Kayıt sırasında orjinalleri ibraz edilmeli.) 
 

11. Burs alan  adayların burs belgelerinin aslı ile birlikte yeminli tercüme bürosu 
tarafından yapılmış Türkçe tercümesi, 
 

12. Dönemlik öğrenim ücreti her yıl Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir. (Kabul edilen adayların kesin kayıt yaptırabilmeleri için daha 
sonradan ilan edilecek hesap numarasına öğrenim ücretini yatırmaları gerekmektedir.)  
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