ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN
2. EK YERLEŞTİRME VE KAYIT KABUL DUYURUSU

KAYIT TARİHLERİ





Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 21 EYLÜL – 30 EYLÜL 2022 tarihleri
arasında online olarak https://sis.sdu.edu.tr/oibs/foa_app/ yapılacaktır.
Adaylar kullanıcı adı ve şifreleri ile https://sis.sdu.edu.tr/oibs/foa_app/ adresine giriş
yaparak çevrimiçi kaydını yapmak zorundadırlar. Belirtilen tarihlerde çevrimiçi kaydını
yapmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
Online Kayıt İşlemlerini tamamlayan adayların başvuru ve tercih işlemleri sırasında
online yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını 14 EKİM 2022 saat 17:30 ‘ a kadar SDÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Kayıt İçin İstenilen Belgeler Şunlardır;
1- a) Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Dış temsilciliğine
giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.
b) Türkiye’ de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Göç İdaresi Müdürlüğünden
ikamet tezkeresi alırlar.
c) Aşağıda Belirtilen Adaylarda Öğrenim Vizesi Aranmaz.
a. Ortaöğretimini Türkiye’ de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak
isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’ de çalışma ve ikamet izni
bulunan yabancıların çocukları,
b. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından
çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler Doğumla Türk
vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C.
vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına
geçmiş olanlar hariç (5203) sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına
ilişkin belge sahibi olanlar dâhil.
c. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift
uyruklular ile T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını T.C. hariç yabancı
bir ülkede tamamlayanlar.
2- Lise Diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti
Dış temsilciliklerinden onaylı TÜRKÇE Tercümesi,
3- Lise Diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türkiye
Cumhuriyeti Dış temsilciliklerinden onaylı TÜRKÇE tercümesi,
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
Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilciliklerinden onaylı TÜRKÇE tercümesi,
5- Adayların kayıt sırasında yerleştirildikleri belgeyi ve talep edilen diğer belgelerin asıllarını
getirmek zorundadırlar. SDÜ tarafından tanınırlığı ilan edilen Türk Üniversitelerinin YÖS
sonuç belgesini çıktısı ile yerleşen adayların belgelerinde doğrulama kodu veya belgesini
almış olduğu kurumdan aslı gibidir onayı olmak zorundadır.

6- Öğrenim vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların ve
TÜRKÇE tercümesinin noter onaylı ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı
örneği,
7- Varsa, Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin ve Türkçe yeterlilik belgesinin
noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
8- Sekiz adet 4,5 x 6,0 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.

