Sevgili Öğrencilerimiz,

Öncelikle üniversitemize
hoş geldiniz.
Üniversitemizde eğitim
görme hakkı kazanan
seçilmiş öğrencilerden
olduğunuz için sizi
tebrik ediyoruz.
Bu kılavuz, GTÜ ailesinin
en genç fertleri olan
sizleri kayıt süreci
hakkında bilgilendirmek
ve yönlendirmek
amacıyla hazırlanmıştır.
Kayıtlar sırasında ihtiyaç
duyacağınız bilgileri
içeren bu kılavuzu kayıt
yaptırmadan önce
dikkatlice incelemenizi
tavsiye ediyoruz.
Üniversitemize kaydınızı
aşağıda detayları verilen
iki yöntemden birini
tercih ederek
yapabilirsiniz.
Lütfen seçtiğiniz kayıt
yönteminin tüm
adımlarını dikkatlice
okuyunuz.

1- E-devlet üzerinden elektronik ortamda kayıt:
Kaydınızı
yaptırmak
için
üniversitemize
kadar
gelmeniz
gerekmemektedir.
PTT şubelerinden temin edeceğiniz e-devlet şifrenizle 29 Ağustos 06 Eylül 2020 tarihlerinde www.turkiye.gov.tr adresinden kaydınızı
internet üzerinden yaparak elektronik kayıt belgenizi alabilirsiniz.
Bunun için tek yapmanız gereken; www.turkiye.gov.tr adresindeki ehizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı”
başlığı altında açılacak olan “Üniversite e-kayıt” seçeneğini tıklamak
olacaktır.
E-kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca üniversitemize
gelmeleri veya kayıt için herhangi bir belge getirmeleri
gerekmemektedir. E-kayıt ile yapılan kayıt bir ön kayıt olmayıp
asil kayıt niteliğindedir.

2- Kampüse gelmek suretiyle yüz yüze kayıt:
E-kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz, aşağıda belirtilen kayıt
tarihlerinde lisansonlinekayit@gtu.edu.tr adresine yine aşağıda
belirtilen evrakları taratıp göndermelidir.
Kayıt Tarihleri:
31 Ağustos – 05 Eylül 2020
1-Öğrenci Bilgi Formu:
2-Diploma: Mezun olduğunuz okuldan aldığınız lise diplomasının
arkalı önlü taratılmış hali.
3-Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı: Nüfus cüzdanınızın veya
TC Kimlik Kartınızın arkalı önlü taratılmış hali.
4-Fotoğraf: Fotoğrafınızın taratılmış hali.

yüze veya e-devlet üzerinden elek işlemler aşağıda yüze veya edevlet üzerinden elektronik ortamda işlemler aşağıda bel

Kayıt İle İlgili Önemli Notlar
Aşağıda yazılı kayıt ile ilgili bilgileri dikkatlice okuyunuz.

1E-Kayıt
yaptıramayan
öğrenciler
lisansonlinekayit@gtu.edu.tr
adresine
istenilen
göndermelidir.

mutlaka
belgeleri

2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
3- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi
bir hak iddia edemez.
4- Halen başka bir lisans programında kayıtlı olan
öğrencilerin
GTÜ kayıtlarını
gerçekleştirebilmeleri
için kayıtlı oldukları kurumdan kayıtlarını sildirip, lise
diplomalarını almaları gerekmektedir. Aynı anda aynı
düzeyde
iki
yükseköğretim
programına
kayıtlı
olunamayacağından YÖKSİS üzerinde kaydınız göründüğü
takdirde üniversitemize kayıt işleminiz yapılamayacaktır.
5- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran
adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
6- Daha önceki yıllarda LYS ile herhangi bir Yüksek Öğretim
Kurumuna yerleştirilmiş olan öğrenciler GTÜ ye kayıt
yaptırdıklarında; öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları ve
başarılı oldukları dersler arasında, kazandıkları bölümün derslerine
içerik ve kredi bakımından eşdeğer ders varsa, bu dersleri,
(kazandıkları Bölümün intibak komisyonunun önerisi ve Fakülte
Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde) saydırabilirler. Bunun
için, ayrıldıkları yükseköğretim kurumundan alacakları onaylı
transkript ve ders içeriklerini dilekçelerine ekleyerek, yabancı dil
hazırlık öğretiminden muaf olanların en geç 15 Eylül 2020 tarihine
kadar, yabancı dil hazırlık öğretimi göreceklerin ise gelecek yıl ders
kayıtlarından
önce
bölüm
başkanlıklarına
başvurmaları
gerekmektedir.
7- Öğrencilerimiz kimliklerini 26 Ekim 2020 tarihinden itibaren
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alabileceklerdir.

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı İle İlgili Önemli Notlar

YABANCI DİL HAZIRLIK SINAVI

GTÜ’nin en az %30 veya %100 İngilizce dilinde eğitim veren
1- İşletme (en az %30 İngilizce)
2. Mimarlık(en az %30 İngilizce)
3- Bilgisayar Mühendisliği(%100 İngilizce)
4- Elektronik Mühendisliği(en az %30 İngilizce)
5- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği(en az %30 İngilizce)
6- Çevre Mühendisliği (%100 İngilizce)
7- Kimya Mühendisliği(%100 İngilizce)
8- Makine Mühendisliği(%100 İngilizce)
9- Biyomühendislik (%100 İngilizce)
10- Fizik(%100 İngilizce)
11- Kimya(%100 İngilizce)
12- Matematik(%100 İngilizce)
13- Moleküler Biyoloji ve Genetik (%100 İngilizce)
14- İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce)
15- Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce)
Bölümlerine kabul edilen lisans öğrencilerinden, İngilizce Hazırlık
okumak istemeyen ve GTÜ Senatosunca tespit edilen geçerli bir yabancı
dil başarı belgesi ibraz edemeyen öğrenciler 15 Eylül 2020 tarihinde saat
10:00 da Yabancı Diller Bölümü’nce yapılacak olan ONLİNE Yabancı
Dil yeterlik sınavına girerler. ONLİNE yapılacak olan sınav için
öğrencilerin kayıtlanırken sisteme yazmış oldukları mail adresine sınava
giriş için davet gelecektir. Bu daveti kabul ettikten sonra sınav grubuna
katılmış olacaksınız. Sınav günü ve saatinde sınava katılmanız
gerekmektedir.
İngilizce Hazırlık okumak isteyen öğrenciler sınava girmek ZORUNDA
DEĞİLDİR. Yabancı Dil yeterlik sınavında 100 tam not üzerinden en az
70 (CC) alan öğrenciler kayıt oldukları programlarda İngilizce eğitimi ve
öğretimi takip edebilmeleri için yeterli kabul edilirler ve derslerine
başlarlar.
Yabancı Dil yeterlik sınavlarında mazeret sınavı yapılmaz.
LİST Sınavından başarısız olan veya bu sınava giremeyen
öğrencilerin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki kayıt işlemleri
dışında Yabancı Diller Bölümü’ne kayıt yaptırmaları gerekmez. Bu
öğrencilerin bir listesi GTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Yabancı
Diller Bölüm Başkanlığı’na gönderilir.

Gebze Teknik Üniversitesinin öğretim dili Türkçe olan
1-İktisat(Türkçe)
2-Şehir ve Bölge Planlama(Türkçe)
3-Harita Mühendisliği(Türkçe)
Bölümlerine kabul edilen lisans öğrencilerinin bu bölümler için zorunlu
veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmadığı için yabancı dil
yeterlik sınavına girmelerine gerek yoktur.

Askerlik İşlemleri
Askerlik işlemleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Lisans programlarında kayıtlı erkek öğrencilerin öğrenimleri
süresi içinde ÖİDB tarafından yürütülen askerlik işlemleri 1111 sayılı
Askerlik kanunu esaslarına göre yürütülür.
Azami eğitim öğretim süresi lisans programlarında 14 dönemdir.
Öğrencilerin azami süresine katılan/katılmayan durumlar ilgili
yönetmelikler ile belirlenir.
28 yaşını doldurmuş olan erkek öğrenciler için askerlik erteleme
işlemi yapılmaz ancak kayıtları engellenmez.
Öğrencilerin askerlik ile ilgili işlemleri elektronik ortamda
Kurumlar arasında yapılmakta olup, öğrencilerimizin kayıt
esnasında
herhangi
bir
işlem
yapmalarına
gerek
bulunmamaktadır.

Ulaşım
Üniversitemize çeşitli yollarla ulaşım imkânı mevcuttur.
Kullanabileceğiniz yollar aşağıda belirtilmiştir.

1- MARMARAY İLE: Fatih GTÜ durağı kampüsümüz içerisinde yer
almaktadır.
2-E–80 TEM YOLU İLE: FSM Köprüsü’nden sonra E-80 TEM Otoyolu’na
girilir ve Doğu istikametine ilerlenir. Çayırova-Eskihisar gişelerinden çıkılır.
Hiçbir yere sapmadan devam edilir. Bu yolun D-100 yolunu kestiği
kavşağa gelindiğinde de düz istikamet muhafaza edilerek Bayramoğlu
istikameti kavşakta takip edilir. Ankara ya da İstanbul yönlerine
dönülmez. Kavşak tam olarak bitmiş olmadan GTÜ levhası ve kampüsü
sağda görülecektir. Ankara istikametinden gelindiğinde yine Çayırova
gişelerinden çıkılması ilk defa gelenler için önerilir. Gebze çıkışından
çıkıldığında ise D-100 yolu Batı yönüne İstanbul istikametine takip
edilmelidir.
5- D-100 YOLU İLE: İstanbul’dan Anadolu yakası D-100 yolu doğu
istikametinde takip edilir. Pendik ve Tuzla geçildikten sonra Bayramoğlu
çıkışından çıkılır. Çıkış tamamen tamamlanmadan önce sağda GTÜ levhası
görülecektir. D-100 yolu ile Doğu tarafından gelenler ve D-575 ile gelip
Topçular Feribot iskelesinden feribota binmiş olanlar Gebze’den değil
Bayramoğlu çıkışından çıkmalıdırlar. Hızlı Feribot ile Pendik’e inenler ise
D–100 ‘e çıktıktan sonra Batı istikametine gideceklerdir. GTÜ, Gebze şehir
içinde olmayıp, İstanbul Tuzla’ya daha yakındır.
3- İSTABUL’DAN BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE: Cevizlibağ (Zeytinburnu) Şifa Mahallesi(Tuzla) hattında çalışan 500-T otobüsü ile son durak olan
Şifa mahallesine gelindikten sonra Gebze-Harem minibüslerine binilip çok
kısa bir mesafe alınarak Yenimahalle Bayramoğlu köprüsünde inilir ve
hemen sağda bulunan toprak alan geçildikten 100 metre sonra GTÜ’nün
giriş kapısına ulaşılır.
6- GEBZE KOOP OTOBÜSÜ İLE: Kalkış yeri Esenler Otogarı olan Gebze
Koop otobüsleri FSM Köprüsü’nden sonra E–80 TEM Otoyolu’nu takip eder
ve Çayırova-Eskihisar gişelerinden çıkar. Gişelerden çıkışta kısa bir zaman
zarfında Yenimahalle Bayramoğlu köprüsüne ulaşır. Köprüde inilerek
hemen sağda bulunan toprak alan geçildikten 100 metre sonra GTÜ’nün
giriş kapısına ulaşılır.
5- DOLMUŞ İLE: D–100 ü takip eden Gebze - Harem otobüsleri ile Harem
yönünden gelindiğinde Tuzla’dan hemen sonra Yenimahalle Bayramoğlu
köprüsünde inilir ve hemen sağda bulunan toprak alan geçildikten 100

metre sonra GTÜ’nün giriş kapısına ulaşılır. Gebze yönünden gelindiğinde
yine aynı köprüde inilir ve köprüden karşıya geçilip aynı yol takip edilir.

Ulaşım Krokisi

Sorularınız İçin
e-posta: ogrenci@gtu.edu.tr
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı: 0 262 605 18 75
http://www.gtu.edu.tr/kategori/48/3/yabanci-diller-bolumu.aspx

yabancıdiller@gtu.edu.tr

ÖNEMLİ!!!
Her zaman güncelde kalmak ve duyurularımızdan haberdar
olmak için;
 Duyurularımızı sizlere gtu uzantılı e-posta adresinize gönderdiğimiz için
öğrenciliğiniz süresince şahsi e-posta adreslerinizi değil gtu uzantılı kurum
e-posta adresinizi kullanınız.
 Kaydınızı yaptıktan 1 gün sonra Gtu uzantılı e-posta adresinizi almak için
aşağıdaki linke tıkladıktan sonra “Öğrenci E-posta Kayıt” deyip gerekli
bilgileri
girdikten
sonra
mail
adresinizi
alabilirsiniz.
http://login.apollo.gtu.edu.tr/tr/Login?return=http%3a%2f%2flogin.apoll
o.gtu.edu.tr%2f

 Çok önemli ve acil durumlar da sizleri SMS ile de bilgilendirebildiğimiz için
sistemde daima size ulaşabileceğimiz aktif cep telefonunuzun kayıtlı
olması gerektiğini unutmayınız.
 Kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci belgenizi e-devlet üzerinden alabilirsiniz.
 Kaydınızın
gerçekleşip
gerçekleşmediğini
http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci-isleri-dairebaskanligi.aspx adresindeki Duyurular kısmında yer alacak olan listede
isminizi görürseniz eğer kaydınızın gerçekleştiği anlamına gelmektedir.

