
 

 

 

 
SDÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIN 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI- BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI 
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Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi  

 

 

 

         1 

 

 

 

1-En az 4 (dört) yıllık eğitim veren Eğitim/Pedagoji Fakültesi mezunu olmak, 

 

2-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 girmiş olmak. (Açıklandığı tarihten 

itibaren geçerlilik süresi son beş yıl)  

 

 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi 
Sosyal Bilgiler Eğitimi 4 

 

1-Üniversitelerin Sosyal Bilimler alanında eğitim veren lisans programlarının birinden mezun 

olmak 

  

 

2- 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 girmiş olmak. (Açıklandığı tarihten 

itibaren geçerlilik süresi son beş yıl) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU TARİHLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER  

Online Başvuru Tarihleri 19 Aralık 2022 – 30 Aralık 2022 Saat: 17.00’a kadar  (Türkiye Saati İle) 

Online Başvuru Adresi https://sis.sdu.edu.tr/oibs/ina_app/ 

Başvuruların ABD Tarafından Kontrolü ve Değerlendirilmesi 02 Ocak 2023 – 03 Ocak 2023   

Başvuruların Enstitü Müdürlüğünce Onayı 04 Ocak 2023-06 Ocak 2023 

Başvuru Sonuçlarının İlan Tarihi  06 Ocak 2023 Saat: 17.00 

Başvuru Sonuçlarının İlan Adresi https://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/ 

Kesin Kayıtlar  11-12 Ocak 2023   

 

Kayıt Yeri 
Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlüğü 
 (Süleyman Demirel Üniversitesi, Doğu Yerleşkesi, Isparta Meslek Yüksekokulu A Blok Kat 2. 

Kesin kayıtlar yüz yüze yapılacaktır.) 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER MÜRACAAT VE KABUL KOŞULLARI 
        

 Başvurular https://sis.sdu.edu.tr/oibs/ina_app/ adresinden online yapılacaktır.   

 

 Süresinde başvuru yapmamış, istenen belgeleri yüklememiş, eksik yüklemiş veya tamamlamamış adayların başvuruları geçersiz sayılır. 

. 

Başvuru Koşulları 

 

1-  Lisansüstü programlarına başvurmak için ilgili Enstitü Anabilim Dalı /Anasanat Dalı tarafından önerilen ve Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen tezli 

yüksek lisans veya lisans programından mezun olmak gerekir. 

 

2- a) Türkçe Eğitim veren lisansüstü programlara başvurup başvurusu kabul edilen adayların öğrenime başlayabilmek için Türkçe Dil Yeterliliğinden başarılı 

olduğunu gösterir en az C1 seviyesinde belge beyan etmesi zorunludur. (SDÜ, TÜDAM, YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ve Üniversitelerin Türkçe Dil 

Öğretimi Araştırma ve Uygulama merkezleri tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgeleri geçerlidir.) 

 

 b) Lisans Eğitimini Türkiye’deki Üniversitelerden birinde tamamlamış olan adaylar ve Eğitim dili İngilizce olan Lisansüstü programlara başvuracak olan 

adaylar C1 Belgesinden muaf tutulacaktır. 

 

https://sis.sdu.edu.tr/oibs/ina_app/
https://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/
https://sis.sdu.edu.tr/oibs/ina_app/


 

 

 

c) C1 belgesine sahip olmayan, başvurusu kabul edilmiş olan adayların en fazla dört yarıyıl içinde C1 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesini ibraz etmesi 

gerekmektedir.  C1 belgesini alan adaylar belgeyi aldıkları dönemi takip eden yarıyıldan itibaren lisansüstü öğrenimlerine başlarlar. Türkçe Dil Yeterlilik 

Belgesini ibraz edinceye kadar geçen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda C1 Belgesini ibraz edemeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği 

kesilir. 

 

3- 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 

Enstitü Anabilim Dalı /Anasanat Dalı başkanlıklarının belirlediği dil şartını sağlaması gerekir. Bu sınavların geçerliliği (5) beş yıldır. 

ÖSYM’nin yabancı dil eşdeğerlik tablolarına erişmek için buraya tıklayınız. 

 

4- 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.  

Online Başvuruda İstenilen/Yüklenecek Belgeler (SİSTEME PDF OLARAK YÜKLENECEKTİR) 

1- Diploma/Mezuniyet belgesinin Aslı veya noter onaylı fotokopisi 

2-Diploma/Mezuniyet belgesinin Türkçe tercümesi (yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı)  

3- Transkript (onaylanmış resmi not belgesi) ile Türkçe tercümesinin noterden, yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği 

4- Yabancı Dil Sınavına Ait Sonuç Belgesi 

5-Varsa Türkçe Dil Yeterliliğini gösterir Belge  

6-Niyet ve/veya Referans mektupları 

7-Pasaport (yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,)  

8-Taahhütname (tıklayınız)  

DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME 

 

1- Yerleştirme, başvuru sırasında online olarak sisteme yüklenen belgelerin ilgili Anabilim Dalı tarafından kontrolü yapılarak değerlendirilir.  

2- Yerleştirmede gerek duyulması halinde öğrencilerin lisans/yüksek lisans not ortalamaları ile uluslararası geçerliliği olan dil puanları dikkate alınır. 

 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
https://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/284/files/dilekce-4-taahhutname-tezli-yuksek-lisans-ogrencileri-icin-24072021.docx
https://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/284/files/dilekce-4-taahhutname-tezli-yuksek-lisans-ogrencileri-icin-24072021.docx


 

 

KAYIT İŞLEMLERİ 
 

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylara başvuru yaptıkları sistem üzerinden ve Enstitümüz web sayfasından duyuru yapılacaktır. Söz konusu bildirim adaylara 

tebliğ niteliğinde olup, adreslerine ayrı bir bildirim yapılmayacaktır. Duyurulan tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. 

  

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:  

 

1-Başvuru esnasında istenen aşağıdaki belgelerin aslı ve onaylı Türkçe tercümeleri,  

 

a) Diploma/Mezuniyet belgeleri 

b) Transkript  

c) Niyet ve/veya Referans mektupları 

d) Varsa Türkçe Dil Yeterliliğini gösterir Belge (en az C1 düzeyinde) 

e) Pasaport (yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,) 

f) Taahhütname 

 

2- Dönemlik öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir belge/Dekont  

3-İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı,  

4- Adayların Kabul Mektubu ile birlikte Türk Dış Temsilciliklerinden aldıkları Öğrenim Vizesi,  

5- Türkiye’de bulunan adayların Öğrenim Vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden aldıkları İkamet Tezkeresi, 

6- Aşağıda belirtilen adaylardan öğrenim vizesi şartı aranmaz:  

               a) Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancılar, 

               b) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar,  

             c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular. 

         7- Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (4 adet),  

         8- İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (kayıt sonrası teslim edilecektir) 

 


