
T.C. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  

Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü 

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde  
Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Başvuru ve Kabul Koşulları 

 

1. Adayların diplomalarının orijinali ve Lisans ve/veya Yüksek Lisansını yabancı ülkede yapmış 

olan adayların diplomalarının orijinali ve onaylı Türkçe Çevrisi, Ek-1 
 

2. Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan onaylı Resmi Transkript ile yabancı dilde olan 

transkriptler için transkriptin Onaylı Türkçe Çevirisi. Ek-1 
 

3. Lisansüstü programlara başvurularda Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi aranmamaktadır. Ancak 

diğer gerekli şartları karşılayarak lisansüstü programa kayıt yaptıran adayların lisansüstü 

programlarından ders almaya başlayabilmeleri için Türkçeden başarılı olduğunu gösterir en az 

B1 seviyesinde, SDÜ TÜDAM, TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü ve Devlet Üniversitelerinin 

Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri (TÖMER) tarafından verilen Türkçe 

Dil Yeterlilik Belgesini Enstitüye ibraz etmeleri gereklidir. (Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi 

olmadan kayıt yaptıran adayların en fazla 4 (Dört) yarıyıl içerisinde, en az B1 düzeyinde 

Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmaları gerekir. En az B1 düzeyindeki 

Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi’ni 4 (Dört) yarıyıl içerisinde Enstitüye ibraz e demeyen 

adayların Enstitü ile ilişiği kesilir.)  
 

4. Lisansüstü programlardan mezun olabilmek için adayların Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi 

düzeylerini kendi programlarından mezun oluncaya kadar en az C1 düzeyine çıkarmaları ve 

Enstitüye ibraz etmeleri gerekir. Azami süreleri içerisinde Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi 

düzeylerini C1 seviyesine çıkaramayan ve Enstitüye ibraz edemeyen adaylar ın Enstitü ile 

ilişiği kesilir. 
 

5. Lisans ve lisansüstü eğitimini Türkiye’de tamamlayan öğrenciler Türkçe Dil Yeterlilik 

Belgesi şartlarından muaf tutulurlar.  
 

6. Sanatta Yeterlik 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 

Ek-4’te yer alan Üniversitelerarası Kurul tarafından bu sınavlara eşdeğer sayılan TOEFL- IBT 

ve benzeri yabancı dil sınavlarının birinden bu puana eş bir puan almış olmak. (Adayın kesin 

kayıt yaptırabilmesi için kayıt esnasında bu belgeyi ibraz ederek teslim etmesi 

gerekmektedir.) Ek-1 
 

7. Öğrenim Vizesi bulunan adayların pasaportlarının fotokopisi ve noter onaylı tercümesi, Ek-1 
 

8. İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (kayıt sonrası 

teslim edilecektir.), Ek-1 
 

9. Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm boyunda 4 adet fotoğraf, Ek-1 
 

10. Çalışma yapma amacını belirtir 1 adet niyet mektubu Ek-1 



 

11. İki (2) adet referans mektubu (Kayıtta orijinalleri ibraz edilmelidir.) Ek-1 
 

12. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Türkçe Programlarda Eğitim Görmeye 

hak kazanan Yabancı Uyruklu Öğrencilerden (1000) TL; farklı dilde eğitim veren 

programlarda eğitim görmeye hak kazananlardan ise (1500) TL öğrenim ücreti alınacaktır. 

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. Kontenjanlar http://golcuk.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecek olup, online müracaatlar 

aşağıdaki takvime göre yapılacaktır. 
 

14. Başvuru Ön Kayıt sayfası için (for pre-registration login page); 

https://adaygolcuk.sdu.edu.tr/Basvuru/Kayit 

 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, SIRALAMA ve KESİN KAYIT 

TARİHLERİ 

 

Online Başvuru Tarihleri      : 28 Aralık 2020 - 08 Ocak 2021 

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

Başvuruların Anasanat Dalı Başkanlıkları Tarafından Kontrolü : 11-13 Ocak 2021 

Başvuruların Değerlendirilmesi     : 18-19-20 Ocak 2021 

Sonuçlarının İlan Edilmesi (Online)     : 22 Ocak 2021 

Kesin Kayıtlar (Asil)      : 25-27 Ocak 2021 (3 Gün)  

Kesin Kayıtlar (Yedek)       : 28-29 Ocak 2021 (2 Gün)  
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* Portfolyo Dosyada Olması İstenenler: 

 Dijital ortamda çekilip kaydedilmiş özgeçmiş.**  

 Çalışmalar ve/veya performans.***  

 Referans mektupları.  
 

** Adaylar USB bellek veri deposuna en fazla 5 (beş) dakikalık bir özgeçmiş/tanıtım 

videosu yükleyecektir.  

*** Adaylar lisans eğitimi ve sonrasında alanlarıyla ilgili yaptıkları tüm çalışmaları içeren 

ayrıntılı dosya hazırlamalılar. Sanatta Yeterlik programına başvuran adaylar yükseklisans 

tezlerinin bir kopyasını (PDF) eklemeliler. Adaylar USB bellek veri deposuna tüm 

evraklarını ve dosyalarını (başvuru evrakları, portfolyo dosyası, PDF biçiminde 

yükseklisans tezi) sıralı bir şekilde isimlendirmek suretiyle dijital ortama aktarmalıdırlar. 

Portfolyo dosyası hem fiziksel olarak hem de dijital ortamda hazırlanacaktır. 

**** On-line başvuru sayfasına yüklenecek fotoğraflar öğrenci kimliklerinin basımında 

kullanılacağı için uygun bir fotoğrafın yüklenmesi gerekmektedir.  

İstenilen tüm dosyalar tek bir USB bellek veri deposuna yüklenerek belirtilen başvuru 

tarihleri içerisinde Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne gönderilecektir. Postadaki gecikmelerden 

Enstitümüz sorumlu değildir. Başvuru tarihinden sonra Enstitümüze ulaşan başvuru 

dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İstenilen Belgeler Yüksek Lisans  Sanatta Yeterlik 

Diploma/Mezuniyet Belgeleri  + + 
Transkript Belgesi  + + 
Taahhütname + + 
Yabancı Dil Sınavına Ait Sonuç Belgesi  - + 
Niyet ve Referans Mektupları  + + 
İkametgah Belgesi  + + 
Pasaport  + + 
Fotoğraf  + + 
Portfolyo Dosya (*) + + 

https://gse.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/91/files/lisansustu-programlara-kayit-taahhutnamesi-24012020.docx


 



 



 


