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Vize Başvurusu 

Southeast Üniversitesi’nden davet mektubunuz elinize ulaştıktan sonra yapmanız gereken, sizden istenen 

vize evrakları ile Çin İstanbul Konsolosluğu ya da Ankara Büyükelçiliğine bir turizm acentesi ile aracılığı 

başvurmak olacaktır. Çünkü Çin konsoloslukları bireysel başvurular kabul etmemektedir, bu başvuruların 

yetkilendirilmiş turizm acenteleri tarafından yapılması gerekmektedir. Sizden turizm acenteleri tarafından 

istenen belgeler aşağıdaki gibi olacaktır; 

 2 adet vesikalık resim 

 Pasaport, pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopileri 

 Kabul eden kurumun gönderdiği (davet) kabul mektubu 

 Yerel savcılıktan alınacak adli sicil kaydı 

 Yetkili kurum tarafından size gönderilen JW201 ya da JW 202 formu 

 İkamet senedi (Bağlı olduğunuz muhtarlık veya herhangi bir nüfus müdürlüğünden edinilebilir) 

İlk aşamada vize alma süreci yaklaşık iki haftada tamamlanıp toplam masrafı 100 ila 150 Amerikan doları 

arasında değişmektedir. Vize alındıktan sonra uçak biletinin alınması, vize alamama durumunda uçak 

biletinin yanması riskini bertaraf edeceği için, uçak biletinin vize işlemleri tamamlandığı gün alınması en 

doğru seçenek olacaktır. 

Çin’e Gidiş  

Yurt dışından, özellikle Avrupa’dan Çin’e gelen uçaklar Shanghai Pu Dong uluslararası havalimanına iniş 

yapmaktadırlar. Eğer Southeast Üniversitesi Nanjing’e gidiyorsanız Shanghai’ a kadar uçak sonrasında ise 

hızlı trenle Nanjing’e bir saat on beş dakika içinde gitmek sizin için en doğru ve ucuz seçenek olacaktır. 

Nanjing havaalanına Avrupa’dan gelen uçakların ise uçuş sıklıkları az olup fiyatları THY ve ya Lufthansa 

şirketlerinin direkt Shanghai’ a uçuşlarına göre çok daha pahalıdır. Uçak biletlerinin fiyatları gidiş dönüş 

1500-2500 Türk lirası arasında değişken olup direkt ve aktarmalı uçuşlara göre farklılık göstermektedir. 

Nanjing’e Gidiş 

Shanghai Pu Dong uluslararası havalimanına uçağınız indikten ve Çin gümrüğünde pasaport işlemlerinizi 

tamamladıktan sonra, yapılacak ilk iş yanınızda getirdiğiniz paranın bir kısmını havaalanında Çin Yuanı’ na 

çevirmeniz olmalıdır burada bahsedilen miktar aşağı yukarı 250-300 Amerikan Doları veya karşılığı Euro 

miktarıdır. Bu miktar sizi Nanjing’e götürmeye, ilk gün tren, metro biletleri, otel ve taksi ile ulaşım 

masraflarını sağlamak için yeterli olacaktır.  Nanjing’e gidecekler için en iyi ve en kolay seçenek Shanghai 

Tren İstasyonu’na (Shanghai Train Station) ya da Hongqiao Tren İstasyonu’na (Hongqiao Railway 

Station) metro yolu ile gitmek olacaktır. Tavsiye edilen seçenek ise Hongqiao Tren İstasyonu’na, oradan 

da hızlı tren ile bir saat 15 dakika içinde Nanjing’e gidilmesidir. Bunun için izlemeniz gereken yol; 

Shanghai metrosuna’a Pu Dong Havalimanı’ndan binmek (line 2) ve Hongqiao Tren istasyonu’na kadar 

diğer tren hatlarına aktarma yapmadan aynı hat üzerinde gitmektir. Burada dikkat edilmesi gereken 



önemli bir husus söz konusudur bu da; Pu Dong tan bindiğiniz tren hattı çok uzun bir hat olduğu için tren 

8. Durağa (Guanglan Road) kadar gitmekte ve bu istasyonda sadece trenden inip aynı hattı takip eden ve 

aynı yöne giden diğer trene binilmesi gerekmektedir. 

Hongqiao Tren İstasyonu’na vardığınızda ilk dikkat etmeniz gereken şey Bilet Satış Ofisi’ni bulmak 

olmalıdır, çünkü Çin’de tahmin edilenin aksine biletler tren istasyonlarının içinde değil, girişlerinde veya 

çevrelerinde satılmaktadır ve biletiniz olmadan tren garına giriş yapmanız imkansızdır. Bu sebeple 

metrodan inildiğinde öncelikle yapılması gereken işlem bilet satış ofisinin bulunması ve bilet alınması 

işlemi olmalıdır. Biletinizi aldıktan sonra tren istasyonuna girin kapınızı bulun ve trene gidin. Tren bileti 

fiyatları 100-200 Cin Yuan’ı arasında değişkenlik göstermektedir.  

Nanjing… 

Nanjing’e varış saatinize göre, yapılması gereken ilk işlemler sırasıyla akşam 5’ten sonra ise bir otele gidip 

geceyi geçirmek, akşam 5’ten önce ise international student ofisi’ne gidip okul için ilk kaydınızı yaptırmak 

olmalıdır. International Student Ofis, öğrenim süresince ikamet edeceğiniz kampüsten yaklaşık yarım 

saatlik araba mesafesinde olduğu için International Student Ofis’in içinde bulunduğu Sipailou kampüsü’ 

ne yakın bir otelde gecelemek sizin için okul yurduna yakın bir yerde gecelemek daha kolay olacaktır. 

International Student ofis sabah 9:0-11:30 öğlen 14:00-17:00arasında çalışmaktadır. 

(Akşam 5’ten önce) Nanjing’e vardıktan sonra taksiye binip yapmanız gereken taksi şoförüne aşağıdaki 

adresi göstermektir. (Bir Kopyasını Çıktı Olarak Yanınıza Almayı Unutmayınız !!! ) 

 

Rm. 302, College of Int’l Students,  which is located at the 3rd  floor of the building attached to 

SOUTHEAST UNIVERSITY Chengyuan Graduates Dorm, 90 Chengxian St., NanJing. 

(Akşam 5’ten sonra) Nanjing’e varmanız durumunda önceden booking.com gibi internet sitelerinden 

şehir merkezinde bir otelden, rezervasyonunuzu yaptırmanız ve otelin Çin’ ce adresinin bir çıktısını taksi 

şoförüne göstermek üzere almanız o gün yaşayacağınız herhangi bir mağduriyetin önüne kesinlikle 

geçecek olup huzurlu bir gece geçirmenize yardımcı olacaktır. Souteast University Sipailou kampüsüne 

yakın bir otelde rezervasyon yaptırmanız sizin yararınıza olacaktır. 

 

 



 

 

Yurda Gidiş ve Yerleşme… 

International Student ofiste kaydınızı tamamladıktan sonra;  

Add：南京江宁区苏源大道93号：东南大学九龙

湖校区橘园7舍  

Tel：0086-25-52090855 

First go to No.7 Building of Juyuan，Jiulonghu Camupus  

Taksiye binip yukarıdaki adresi taksi şoförüne gösterip, öğrenim göreceğiniz fakülte ve aynı zamanda 

yurdunuzun bulunduğu kampüse gidiniz.  

Kampüs’e girdikten sonra uluslararası öğrenciler için olan International Dorms’u sorunuz ve 101 numaralı 

oda olan uluslararası yurtlar ofisinde yurt kaydınızı yaptırınız ve size gösterilen odaya yerleşiniz…  

İşte Nanjing’tesiniz Başarılar… 

 

Genel Masraflar, İlk Gün Masrafları ve Tavsiyeler 

 Öncelikle ilk gün için, Çin’e TL ile değil Amerikan Doları veya Euro ile gelmeniz yararınıza 

olacaktır. 250-300 Amerikan Doları veya muadili Euro ilk gün için otel ve ulaşım masraflarınızı 

karşılamak için yeterli olacaktır, daha fazlasını yanınıza alsanız dahi kur farkları ve havaalanı döviz 

bürolarında alınan komisyon sebebiyle ilk aşamada Pu Dong havalimanında çevirmeyin. 

 Yurt ücreti 5 ay için yaklaşık 3000 Çin Yuanı olup aşağı yukarı 5 aylık barınma masrafınız 1000 TL 

civarında olacaktır. 

 International Ofis tarafından size verilecek öğrenci kartı aynı zamanda bir çeşit kampüs kart 

görevi görüp, kartınıza para yüklemeniz ve kampüs içindeki yemek alışveriş gibi harcamalarınızı 

bu kart ile yapmanız gerekmektedir. Ayrıca kampüsten şehir merkezine giden Ring otobüslerde 

bu kartı kullanmanız gerekmektedir. Günlük yiyecek içecek masrafınız size bağlı olup 20-30 Çin 

Yuanı arasında değişiklik göstermektedir.  

 Aylık telekomünikasyon ve iletişim masraflarınız yine size bağlı olup aylık 60-120 Çin Yuanı 

arasında değişiklik göstermektedir. İlk günleriniz için Türkiye’de kullanmakta olduğunuz cep 

telefonu numaranızı yurtdışı kullanımına önceden açtırmış olmanız sizin yararınıza olacaktır. 



 Banka hesabınızı ve kartlarını yurtdışı kullanımına uygun hale getirmesi konusunda bankanızla 

görüşün ve bu konuda talimat veriniz. Banka hesap kartlarınızı Çin’de nakit para çekmek için 

kullanabilir, size Türkiye’den TL olarak gönderilen bakiyeyi ortak ATM’lerden Çin Yuanı olarak 

çekebilirsiniz.  

 Gitmeden birkaç gün önce Çin’de aynı üniversitede öğrenim gören Arif Okudum isimli 

arkadaşımızla bağlantıya geçebilirsiniz iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir; 

 

Tel: 00 86 156-0517-7859 

e-mail: arif_okudum@live.com 


