
SİNOP ÜNİVERSİTESİ  

2021 – 2022 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ  

KAYIT DUYURUSU 

 

Üniversitemize 2021–2022 Eğitim – Öğretim Yılında kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan 

uluslararası (yabancı uyruklu) aday öğrenciler kesin kayıtlarını 09 - 16 Ağustos 2021 tarihleri arasında kesin 

kayıt için istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci 

Ofisinde yüz yüze yaptırabilecektir. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Vekalet veya 

posta yoluyla kayıt yapılmaz! 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER: 

a) Online başvuru formunun ıslak imzalı örneği, 

b) Lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı müdürlükler ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden alınabilecek "Denklik 

Belgesi", 

c) Adayın üniversite giriş veya lise bitirme statüsündeki sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe'ye çevrilmiş 

onaylı örneği, 

ç) Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Türkiye’deki ulusal üniversitelerin uluslararası öğrenci 

sınavlarına giren adaylardan), 

d) Pasaportun ibrazı ile birlikte fotokopisi, 

e) Maddi imkânlarının, ülkemizde Yükseköğretimlerini sürdürmeye uygun olduğunu gösteren mali durum 

beyanı, (2021–2022 Eğitim– Öğretim Yılı için 28.259,00 TL.)  

MALİ DURUM BEYANI DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ 

f) Türkçe Dil Yeterlik Belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

g) İkamet tezkeresi (Türkçe Dil Yeterlik Belgesi bulunan ve öğrenimine başlayacak olan öğrenciler 

kayıt/öğrenci belgesi ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alacaklardır. Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi 

bulunmayan veya herhangi bir nedenle izinli sayılıp öğrenime devam etmeyecek olanlardan 

istenilmeyecektir.) 

ğ) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 

h) Katkı payı/Öğrenim ücretinin T.C.Ziraat Bankası A.Ş. şubesine yatırıldığına ilişkin banka dekontu.   

 

KESİN KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR: 

a) Kayıt için başvurmadan önce gerekli belgelerin istenilen niteliklere uygun olarak hazırlanması ve 

öğrenim ücretinin yatırılması kayıt işlemlerinizi sorunsuz gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. 

b) Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder ve Üniversite tarafından tekrar 

yerleştirilmedikçe kayıt yaptıramaz. 

https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/7-mali_durum_belgesi.pdf


c) Eksik ve/veya istenilen koşullara uygun olmayan belge ile başvuran adayların kayıtları yapılmaz. 

ç) Başvuruda bulunan adayların 2021–YKS Kılavuzunda (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yer alan 

yükseköğretim programlarına ait özel koşul ve açıklamaları (sağlık kurulu raporu, boy ve kilo ölçüleri ile 

vücut kitle indeksi, kıyafet ve donanım, yaş, uyruk, cinsiyet, okul türü vb.) sağlaması gerekir. 

d) Türkçe Dil Yeterlik belgesi olmayan ya da Türkçe düzeyi yetersiz olan adayların diğer belgelerinin 

eksiksiz olması durumunda kayıtları yapılır ve Türkçe düzeyini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılırlar. 

Ancak bu süre içerisinde öğrencilik haklarından faydalanamazlar. 

e) Kayıt yaptıran uluslararası (yabancı uyruklu) öğrencilerin Türkiye’de Genel Sağlık Sigortasından 

yararlanabilmeleri için kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na şahsen 

başvurmaları ve kayıt yaptırarak Genel Sağlık Sigortası primini ödemeleri gerekmektedir. Belirtilen süreler 

içinde başvuru yapmayan öğrenciler öğrenimleri süresince Genel Sağlık Sigortasının sağladığı imkânlardan 

faydalanamayacaklardır. Bu konuda tüm sorumluluk öğrencilere aittir. 

KESİN KAYIT YERİ VE ADRESİ: 

Öğrenci kayıtları, Sinop Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası (Yabancı Uyruklu) 

Öğrenci Ofisinde yapılacaktır. 

Kayıt adresi: Sinop Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası 

(Yabancı Uyruklu) Öğrenci Ofisi Rektörlük Binası Giriş Kat Korucuk Köyü Trafo Mah.No:36 57000–

SİNOP 

Kayıtla ilgili sorularınız için :  

Afag KARASU : Tel: +90 368 2715757 Dahili : 1610 E-posta : akarasu@sinop.edu.tr 

Deniz BİLGİÇ : Tel: +90 368 2715757 Dahili : 1611 E-posta : denizbilgic@sinop.edu.tr 

 

TÜRKÇE DİL YETERLİLİK SINAVI: 

Öğrencilerin Türkçe düzeyini belirlemek üzere Üniversitemiz tarafından 16 Eylül 2021 tarihinde 

Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylı bilgi, sınav tarihinden bir hafta önce Öğrenci 

İşleri Daire Başkalığının internet adresinde duyurulacaktır. 
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