
1  

 

T.C. 

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 

2018-2019 ÖĞRETĠM YILI 

LĠSANS/ÖNLĠSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜ 

1.Temel Koşullar 

 

Kimler başvurabilir? 

 

Adaylardan, lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla 

 

1) Yabancı uyruklu olanların, 

 

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından 

çıkma izni alanlardan ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit 

olmayan çocuklarından Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların 

Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (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 Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

 

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına 

geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, 

 

4)       a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu 

öğrencilerden ise ortaöğretiminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB 

nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),  

 

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adaylardan 

yurt dışında kabul kontenjanlarına göre ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı 

bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir 

ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil), 

 

5)  KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini 

tamamlayan GCE (A Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri 

arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE (A Level) 

sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların 

 

başvuruları kabul edilir. 

 

Kimler başvuramaz? 

Adaylardan, 

 

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 

tamamlayanların, 

 

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE (A 
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Level) sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve 

liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE (A Level) sınav sonuçlarına sahip olan veya 

sahip olacaklar hariç), 

 

3) 4. Maddenin 2 numaralı fıkrasında tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların (4. maddenin 4 numaralı fıkrasındaki şartları sağlayanlar hariç), 

 

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC 

liselerinde bitirip GCE (A Level) sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında 

diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE (A Level) sınav 

sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

 

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan 

yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 4. maddenin 2 numaralı 

fıkrasında tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların  

 

başvuruları kabul edilmez. 

 

2. Başvuruda Kullanılabilecek Sınavlar ve Diplomalar (Lise Bitirme Sınavları),  

Taban Puanlar 

 

SAT (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi 

hariç) 

Evidence Based Reading and Writing ile 

Matematics testi toplamı en az 1100 puan  

ACT (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi 

hariç) 

Matematik (math) ve Fen (science reasoning) 

toplamı en az 22 puan 

İÜYÖS 

Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik, Mimarlık, 

Havacılık ve Uzay Bilimleri, Sağlık Bilimleri 

Fakülteleri için en az 50 puan/ Diğer Fakülte ve 

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı için en az 

40 puan/ Meslek Yüksekokulları için en az 30 

puan 

GCE (A Level) (Tıp ve Diş Hekimliği 

Fakültesi hariç) 

En az biri başvurulan programla ilgili olmak 

üzere en az 3 konuda  A  seviyesi 

Abitur (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi 

hariç) 
En fazla 4 puan 
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1) Aday SAT, ACT ve İÜYÖS sınav türlerinden veya GCE (A Level), Abitur diploma 

türlerinden (lise bitirme sınavlarından) yalnızca biri ile başvuru yapabilir. Herhangi 

birinin sağlanması ve asgari puanın alınması başvuru için yeterlidir. 

 

2) SAT, ACT ve İÜYÖS sınav türlerinden biri ile başvuru yapan aday; GCE (A Level) ve 

Abitur diplomaları (lise bitirme sınavları) ile başvuru yapan adaya göre önceliklidir. 

  

3) İÜYÖS sadece yapıldığı yıl geçerli olup, SAT ve ACT kayıt tarihi itibari ile iki yıl 

geçerlidir. 

 

4) GCE (A Level), Abitur diplomaları (lise bitirme sınavları) süresiz geçerlidir. 

 

5) Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri sadece İÜYÖS’ü kabul eder. 

 

6) Yukarıda yer alan puanlar Senato Kararı ile değiştirilebilir. 

 

7) Tabloda belirtilenler dışında herhangi bir sınav ya da diploma türü ile yapılan 

başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 

8) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurabilmek için, kabul edilen 

kriterlerden birinden geçerli puanı almış olmak gerekir. Bu programlara dair diğer 

şartlar, özel yetenek sınavı tarihi, saati, değerlendirme işlemleri ilgili Birim tarafından 

web sayfasında ilan edilir. 

 

9) Yalnızca İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan İÜYÖS geçerli olup diğer 

üniversitelerin yapmış olduğu YÖS sınavları kabul edilmez. 

 

10) Başvuru evrakları yerleştirme işleminden sonra iade edilmez. 

11) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle Gaziantep 

Üniversitesi’nin yetkisindedir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul 

edilmeyi gerektirmez. 

 

4. Başvuru Süreci 

1) Başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuruda istenecek belgeler ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı tarafından onaylanan kontenjanlar, Üniversitenin resmi web sayfasında ilan 

edilir. 

2) Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Üniversitenin web sayfasından online olarak 

yapılır ve başvurunun çıktısı alınır.  

 

3) Online başvuru çıktısı ve 4. madde belirtilen evraklar kapalı zarf içinde, ilgili Birim 

amirliklerine posta yolu ya da şahsen iletilmelidir. Sadece online başvuru yapılması, 

yeterli değildir. Evrakların ilgili Birim amirliklerine iletilmesi şarttır.  

 

4) İlanda belirtilen tarihten sonra Birimlere ulaşan evraklar değerlendirmeye alınmaz.  

 

5) Adayın 3 tercih hakkı vardır. Aday, evrakları tercih ettiği tüm Birimlere göndermelidir. 

 

6) Online başvuruda ya da gönderilen belgelerde yanlış beyan, hatalı bilgi/belge tespit edilen 

adayın başvurusu geçersizdir. 
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4. Başvuru Evrakları 

 

Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir: 

1) Başvuru formu 

Başvuru formu Üniversitenin web sayfasında yayınlanır. Eksiksiz ve doğru doldurulan bu 

form, diğer belgelerle birlikte kapalı bir zarf içinde teslim edilir. 

 

2) Lise Diploması 

Lise diplomasının aslının ve çevirisinin (İngilizce ya da Türkçe) noter onaylı fotokopisini; 

henüz diplomasını almamış olan adayların ise, liselerinden, belirli bir tarihte mezun 

olacaklarını gösteren resmi onaylı bir belge (geçici mezuniyet belgesi) sunmaları 

gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgesinin aslı sunulmalıdır. 

 

3) Denklik Belgesi 

Yalnızca, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin, gerek Suriye gerekse farklı 

ülkelerden aldıkları diplomaları ile denklik belgesini (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli 

Eğitim Müdürlükleri veya Dış Temsilciliklerden onaylı) hem başvuruda hem de kayıtta 

birlikte sunmaları gerekmektedir. Ancak, diğer ülkelerden başvuru yapan adaylardan bu 

belge başvuru esnasında istenmez; kayıt esnasında istenir. 

 

4) Onaylı Transkript (Not Dökümü) 

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

onaylanmış resmi transkriptlerinin onaylı fotokopisini sunmaları gerekmektedir. 

Transkript İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş kopyası da transkriptle 

birlikte sunulmalıdır. 

 

5) Geçerli Sınav Sonucu 

Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun fotokopisi sunulmalıdır. Başvuru 

esnasında sınav sonucunun internet çıktısı veya fotokopisi ile başvuru yapılabilir. Ancak 

kesin kayıt tarihleri aralığında asıl sınav sonuç belgelerini sunmaları gerekir. 

 

6) Pasaport Fotokopisi / T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

Geçerli Pasaportun resimli sayfasının fotokopisi gönderilmelidir. 

T.C. uyruklu adaylar geçerli nüfus cüzdanı gönderebilirler. Uyruğundan birisi Türkiye 

Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların ayrıntılı vukuatlı nüfus kayıt örneği 

göndermesi gerekmektedir. 

 

7) İki (2) Adet Fotoğraf 

Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla 

tanıtabilecek, yüzü tamamen görünecek şekilde, sakalsız ve 4.5x6 cm boyutlarında 

olmalıdır. Fotokopi kabul edilmez. Fotoğraflar, mutlaka bu koşullara uymalıdır.  

 

Öğrenci kabul edildiği takdirde, başvuruda verilen tüm belgelerin asılları kayıt sırasında 

istenir. Başvuru duyurusunda belirtilen belgelerin, eksiksiz bir biçimde sunulması gerekir. 
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5. Değerlendirme 

 

1) Başvuru koşullarının sağlanmış olması programa kabul edilmeyi gerektirmez.  

 

2) İlgili Birim tarafından geçerli kabul edilen başvurular, ilgili Birim bünyesinde kurulmuş 

olan komisyon tarafından değerlendirmeye alınır. Kabul edilen adaylar, asil ve yedek 

olmak üzere, ilgili Birim Kurulu Kararı ile ÖİDB’ye sunulur. Üniversite web sayfasında 

ilan edilir. 

 

3) Adayların yerleştirilmesi esnasında, aynı ülkeden yerleşen sayısı, kontenjan toplamının % 

60’ını geçemez. Boş kalan kontenjan olduğu takdirde, söz konusu yüzdeliğe bakılmaksızın, 

ilgili Birim amirliği tarafından, yerleştirme yapılır. 

 

 

6. Öğretim Dili 

 

Üniversitede Mühendislik Fakültesine bağlı tüm bölümlerin, İngiliz Dili ve Edebiyatı 

bölümünün, İngilizce Öğretmenliği bölümünün, Mimarlık bölümünün, Tıp Fakültesi İngilizce 

Tıp programının, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümünün öğretim dili %100 İngilizcedir. 

Diğer bölüm/programların eğitim dili Türkçedir. 

 

 

 


