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YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL İLANI 

 

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

 Lisans bölümlerine 

    02-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında 

Yurt Dışından Öğrenci Kabulü için başvurular alınacaktır. 

 
2021 - 2022 Akademik Yılı için Yurt Dışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Tarihleri 

 

02-20 Ağustos 2021 Yurt dışı öğrenci başvurularının alınması 

23-27 Ağustos 2021 Başvuruların değerlendirilmesi 

              1 Eylül 2021 Asil kazananların ilanı  

     02 -10 Eylül 2021 Asil kazananların kayıtları  

            13 Eylül 2021 Yedeklerin ilanı 

      14-17 Eylül 2021 Yedeklerin kayıtları 

 

 

2021 - 2022 Akademik Yılı için 

Yurt Dışından Öğrenci Alacak Bölümler ve Kontenjanlar 

 

Fakülte Bölüm Önerilen 

Kontenjan 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) 9 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (%30 İngilizce) 7 

Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) 8 

Çevre Mühendisliği(%100 İngilizce) 6 

Biyomühendislik (%100 İngilizce) 5 

Harita Mühendisliği (Türkçe) 6 

Makine Mühendisliği(%100 İngilizce) 8 

İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) 7 

Kimya Mühendisliği (%100 İngilizce) 6 

Endüstri Mühendisliği(%100 İngilizce) 4 

Temel Bilimler 

Fakültesi 

Fizik (%100 İngilizce) 5 

Matematik (%100 İngilizce) 7 

Kimya (%100 İngilizce) 10 

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%100 İngilizce) 7 

İşletme Fakültesi İşletme (%30 İngilizce) 6 

İktisat (Türkçe) 6 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUS: 

Üniversitemiz bu ilanında sadece yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında 

ilana çıkmış, belirli bir ülke, durum ve kimlik şekli ile ilgili özel durumu olanlar için 

ayrıca kontenjan belirlememiş olup, kesin kayıt yaptıracak bütün öğrenciler belirtilen 

öğrenim ücretlerine tabidir. 

 

  



2 
 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

 

1. Başvuru Formu 

Başvuru formu, başvuru döneminde http://www.gtu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.* 
 

*5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında 

Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” 

hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk 

Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır. 
 

2. Geçerli Sınav Sonuç Belgesi (İngilizce ya da Türkçe) 

Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun aslı veya Noter onaylı örneği (İngilizce ya da 

Türkçe dışındaki dillerde ise bu dillerden birine tercümesi) 
 

NOT:  
Yalnızca Gebze Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve 

Kayıt Yönergesi’nde (https://www.gtu.edu.tr/fileman/Files/UserFiles/kalite/Yönergeler/YO-

0011_Yabanc_Uyruklu_Orencilerin_Bavuru_Kabul_ve_Kayt_Yonergesi_R4.pdf) belirtilen 

sınavlar kabul edilmektedir. Bunun dışındaki sınavlarla başvuruda bulunmak mümkün 

değildir, aksi takdirde başvuru geçersiz kabul edilecektir. 
 

3. Lise Diploması (Türkçe) 

Lise diplomasının Türkiye Büyükelçiliği/ Konsolosluk/ Noter onaylı Türkçe örneği. 
 

4. Resmi Not Durumu Belgesi (Türkçe) 

Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından 

onaylanmış Resmi Not Durumu Belgelerinin Türkiye Büyükelçiliği/ Konsolosluk/ Noter 

onaylı Türkçe örneği. 
 

5. Denklik Belgesi (Türkçe) 

Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden 

alınabilecek “Denklik Belgesi” . Onaysız belgeler kabul edilmemektedir. 

 

6. Olası Mezuniyet Tarihini Gösterir Resmi Belge (Türkçe) 

COVID-19 pandemisi sebebiyle mezuniyeti geciken öğrenciler; 3. , 4. ve 5. Maddedeki 

belgeler yerine liselerinden aldıkları onaylı ve olası mezuniyet tarihini gösteren belgenin 

Türkçe örneğini yüklemek zorundadırlar.  

 

Bu öğrenciler başarılı oldukları takdirde koşullu kayıt yaptıracaklar ve belgelerini en geç 15 

Aralık 2021’e kadar eksik belgelerini teslim edeceklerdir. 

 

7. Pasaport Bilgileri 

Pasaportta adayın resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların kopyası.  

 

8. Fotoğraf 

4.5 x 6 cm boyutunda 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde, kişiyi kolayca tanıtacak 

şekilde çekilmiş olmalıdır).  

 

9. Banka Dekontu (Türkçe) 

Başvuran adayın Türkiye’de yükseköğretimini sürdürmeyi sağlayacağı miktarda maddi 

imkânlarının olduğunu kanıtlamak üzere adaya ait bir banka hesabında 3.000 dolar olduğunu 

gösteren belge. Bu belge Türkçe değilse Türkiye Büyükelçiliği/ Konsolosluk/ Noter onaylı 

Türkçe örneği. 

 

https://www.gtu.edu.tr/fileman/Files/UserFiles/kalite/Yönergeler/YO-0011_Yabanc_Uyruklu_Orencilerin_Bavuru_Kabul_ve_Kayt_Yonergesi_R4.pdf
https://www.gtu.edu.tr/fileman/Files/UserFiles/kalite/Yönergeler/YO-0011_Yabanc_Uyruklu_Orencilerin_Bavuru_Kabul_ve_Kayt_Yonergesi_R4.pdf
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Eksik, yanıltıcı, yalan beyan ve sahte evrak ile başvuru yaparak başarılı olan adaylar 

asil veya yedek olarak kazanmış olsalar dahi, kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Kesin 

kayıt ve üniversitemize kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, 

eğitimin hangi aşamalarında olduğuna bakılmaksızın, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde 

ilişikleri kesilecektir. 

 

*Mücbir sebeplerle oluşacak durumlarda Üniversitemiz web sayfasında değişiklikler 

ilan edilir. 

 

Gerekli Belgelerin Yüklenmesi 

 

İlanda belirtilen belgeler; 02-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.gtu.edu.tr 

adresinde açık olacak olan online başvuru sistemine yüklenecektir. 

 

Belirtilen tarih aralıkları dışında yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

Başvuruların değerlendirilmesi, GTÜ Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından 

yapılır. Komisyon’un yapısı Senato kararı ile belirlenir. 

 

Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmaz. 

 

Sonuçların İlan Edilmesi  

Başvuru sonuçları internet ortamında GTÜ web sayfasında duyurulur. Kabul edilen ve kayda 

geleceklerini beyan eden adaylara öğrenim vizesi alabilmeleri için başvuru evraklarında 

beyan ettikleri e-posta adresine bir kabul mektubu gönderilir. Bildirilen süre içinde kayda 

gelmeyen adaylar haklarını kaybederler. 

 

Kayıtlar 

Kayıtlar her yıl Akademik Takvim’de belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından gerçekleştirilir. 

 

 

Öğrenim Ücreti ve Geçim Güvencesi Miktarı 

 

Yurt dışından kabul edilecek veya yabancı uyruklu öğrencilerden Cumhurbaşkanlığı Kararı 

ile her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite Senatosu 

tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim 

ücreti alınır. Bu ücretler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Ayrıca Üniversiteye yurt dışından başvuracak olanların, Türkiye'de yükseköğretimlerini 

sürdürmeyi sağlayacakları miktarda maddi imkânlarının olduğunu geçim güvencesi olarak 

belgelemeleri gerekir. 2020-2021 akademik yılı için bu tutar 3.000 dolar’dır. 

 

2021-2022 Akademik Yabancı Uyruklu Öğrenci Öğrenim Ücretleri 

Fakülteler Dönemlik Öğrenim Ücreti(TL) 

Mühendislik Fakültesi 7.500 

Temel Bilimler Fakültesi 5.000 

İşletme Fakültesi 5.000 
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Eğitim ve Öğretim  

 

Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim ve öğretim ile ilgili konularda GTÜ Lisans Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.  

 

Lisans eğitimine başlayabilmek için öğrenciler öncelikle Türkçe düzeylerinin yeterli 

olduğunu belgelemelidirler. Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilik düzeyleri, YÖK 

tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER) ve Yunus Emre 

Enstitüleri’nden alınan başarı belgesine göre belirlenir. 

 

Düzeyler: 

1. (A) ve (B) düzeyi; Türkçe düzeyi yetersizdir. 

2. (C1) ve üzeri düzeyde; Türkçe düzeyi yeterlidir. 

 

 

Türkçe düzeyleri yetersiz olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl süre ile izinli 

sayılırlar. Bu süre sonunda Türkçe düzeyini istenilen seviye getiren öğrencilerden, eğitim 

görecekleri program dili Türkçe olanlar direkt lisans eğitimlerine başlayabilirler. (İktisat ve 

Harita Mühendisliği) 

 

Eğitim dili %30 İngilizce olan programlarda okuyanlar GTÜ İngilizce yeterlilik sınavından 

başarılı olmaları ya da bu sınava eşdeğer İngilizce yeterlilik sınavlarından başarılı olduklarını 

belgelemeleri halinde ders aşamasından öğrenimlerine devam ederler. 

 

GTÜ İngilizce yeterlilik sınavından başarılı olamayan ya da bu sınava eşdeğer İngilizce 

yeterlilik sınavlarından başarılı olduklarını belgeleyemeyen öğrenciler İngilizce hazırlık 

sınıfına devam ederler. Türkçesi yetersiz olan ve kendi imkânları ile eğitim gören yabancı 

uyruklu öğrencilere Türkçesini yeterli düzeye yükseltmeleri için verilen bir yıllık izin süresi 

sonunda Türkçesini yeterli düzeye getirememeleri halinde bir yıl daha ek süre verilir, ek süre 

sonunda da Türkçesi yetersiz görülen öğrencilerin kayıtları silinir. 

 

Türkçe ve İngilizce yeterliliğini kanıtlamak zorunda olan öğrencilerin toplamda iki yıl süreleri 

bulunmaktadır. 

 

İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyeti İçin Geçerli Olan Sınavlar 

 

GTÜ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI 70 

YDS/E-YDS 55 

TOEFL(IBT) 66 

 

 


