
 

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

2021-2022 AKADEMİK YILI ÖNLİSANS/LİSANS YABANCI UYRUKLU 

ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ 

 

2021-2022 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci başvuruları 16 - 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında 

aşağıda belirtilen başvuru linkinden online olarak yapılacaktır. 

-Online Başvuru Linki:  https://ubys.gibtu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=3 

 

2021-2022 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME 

TAKVİMİ 

 

 

Online Başvuru ve Kayıt Tarihleri 

Online Başvuru Tarihleri 16 Ağustos 2021 27 Ağustos 2021 
(Türkiye saati ile 17:00’da sona 
erecektir.) 

Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03 Eylül 2021 

Üniversiteye Kesin Kayıt Tarihleri 13 Eylül 2021 17 Eylül 2021 

Yedek Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24 Eylül 2021 

Yedek Kayıt Tarihleri 04 Ekim 2021 08 Ekim 2021 

 

 

* Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi pandeminin durumuna göre başvuru takviminde 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

** Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Türkiye’de bulunan herhangi bir Devlet 

Üniversitesi tarafından 2020 yılı ve sonrasında yapılan YÖS Sınav Sonuç Belgesi ile başvuru 

yapılabilecektir. 

*** Kontenjanlara yerleştirmede esas alınan puanlardan eşitlik olması durumunda yaşı küçük olana öncelik 

tanınır. 

2021-2022 Başvuru Yapılabilecek Programlar ve Kontenjanlar 

 

Programın Adı Name of the Programme 

Süre 

Duration 

(Yıl/Year) 

Kontenjan 

(Quota) 

Başvuru Şartı 

(Requirement) 

İslami İlimler Fakültesi Faculty of Islamic Sciences    

İslami İlimler Islamic Sciences  4 
75 YOS Puanı En az 

50 puan 

İslami İlimler (Arapça) Islamic Sciences (Arabic) 4 
30 YOS Puanı En az 

50 puan 



 

 

I. Başvuru için Gerekli Belgeler 

 Vesikalık Fotoğraf (.jpeg formatında olmalıdır.) 

 Pasaport Fotokopisi (.pdf formatında olmalıdır.)  

 Lise Diploması Türkçe veya İngilizce Tercümesi (.pdf formatında olmalıdır.)  

 Transkript (Not Durum Belgesi) Adayların, lisede aldıkları dersleri/notları gösterir ve lise müdürlüğü 

tarafından onaylanmış resmi transkript (Türkçe veya İngilizce tercümesi) 

 YÖS Sonuç Belgesi,  

 TÖMER’den alınmış Türkçe dil seviyesi belgesi (Eğitim dili yabancı dil (Arapça) olan programlar için TÖMER 

Türkçe yeterlilik belgesi istenmeyecektir.) 

 

II. Değerlendirme 

a. Başvuru koşullarını taşıyan adayların değerlendirmesi, birimlerdeki ilgili bölümün görüşü alınarak  birim 

yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Herhangi bir bölüme kontenjanda belirtilen sayının üzerinde 

başvuru olması durumunda, ilgili birim tarafından puanlama (diploma notu, sınav sonuç belgesi vb. dikkate 

alınarak ve notlar 100’lük sisteme dönüştürülerek değerlendirilir) sıralaması yapılır. 

b. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların değerlendirmesi ilgili 

Fakülte/Yüksekokulun Özel Yetenek Sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır. 

c. 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. 

III. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

a. Lise diploması (Ortaöğrenim belgesinin aslı, noter onaylı tercümesi ve Milli Eğitim Bakanlığından alınan 

denklik belgesinin aslı), 

b. YÖS Sınav Sonuç Belgesi 

c. Pasaport (Öğrenim vizesi bulunan pasaportun onaylı fotokopisi) 

d. İkamet Tezkeresi (İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresinin onaylı fotokopisi) 

e. Fotoğraf (Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutunda tanınmayı zorlaştırmayacak nitelikte 12 adet) 

f. Not durum Belgesi (Transkript) Adayların, lisede aldıkları dersler/notları gösterir ve lise müdürlüğü 

tarafından onaylanmış resmi transkriptlerin, Konsolosluk veya noter onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi. 

g. Öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz 

h. KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav 

sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve olacaklardan, GCE AL 

sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı örneği, 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Faculty of Engineering and Natural Sciences    

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Electrical & Electronic Engineering 4 
10 YOS Puanı En az 

60 puan 

Bilgisayar Mühendisliği Computer Engineering 4 
10 YOS Puanı En az 

60 puan 

Endüstri Mühendisliği Industrial Engineering 4 
10 YOS Puanı En az 

60 puan 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School of Health Services    

Fizyoterapi Physiotherapy 2 
10 YOS Puanı En az 

50 puan 

Yaşlı Bakımı Elderly Care 2 
10 YOS Puanı En az 

50 puan 



i. Maddi imkânlarının, ülkemizde Yükseköğretimlerini sürdürmeye uygun olduğunu gösteren mali durum belgesi 

ve/veya öğrencinin yazılı beyanı. 

 

j) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, her eğitim ve öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası 

primlerinin tamamını her dönemin başından itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır.  

k) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları 

yapılmış olsa bile yapılan işlemler iptal edilir ve haklarında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur. 

IV. Türkçe Dil Belgesi 

a. Üniversitemizin öğretim dili Türkçedir. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı herhangi bir Türkçe Dil Eğitim 

Merkezinden son 5 (beş) yıl içerisinde alınan Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olmak şartı aranır. Türkçe 

Dil Yeterlilik belgesini sunamayan öğrencilerin Üniversiteye şartlı kabulleri yapılarak ilgili birim ve bölüm 

kurullarınca bir yıl izinli sayılırlar. Bu süre sonunda yeterlik belgesini getirmesi halinde Üniversiteye kesin 

kayıtları yapılır. Bir yılın sonunda dil yeterlik belgesini getiremeyen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir. 

b. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı herhangi bir Türkçe Dil Eğitim Merkezinden alınan Türkçe dil yeterlilik düzeyleri 

100’lük sisteme göre: 

A Düzeyi (85-100): Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. 

B Düzeyi (84-65): Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları almalıdır.              

C Düzeyi (<64): Türkçesi yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin kayıt 

yaptırarak, bir yıl izinli sayılıp Türkçe öğrenimi görüp seviyesini en az B düzeye çıkardıktan sonra öğrenime 

başlayabilir. 

 

c. TÖMER tarafından yapılmış Türkçe diploma sınavı sonuçlarında Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) dil düzeylerine 

göre C1 düzeyinde veya diğer kurum ve kuruluşlardan veya Uluslararası öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla 

yükseköğretim kurumlarında açılan kurslardan alınan ve senato tarafından oluşturulan komisyon tarafından 

onaylanan dil belgeleri de kabul edilebilir. 

V. Öğrenim Ücreti 

Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim 

ücreti, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ 

HİZMETLER MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KAYKI PAYLARI VE 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR’ın ilgisine göre (I) VE (II) sayılı cetvellerde 

belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin 2 katı alınacaktır. 

 

Online Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar 

 

 Yedek alımlar için yeni bir online başvuru açılmayacaktır. Asil Kayıtlarda boş kalan kontenjanlara 

belirtilen tarihlerde online başvuruda bulunmuş adaylardan puan sıralaması esas alınarak yerleştirme 

yapılacaktır. Yedek olarak kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların e-mail adreslerine ‘kabul mektupları’ 

gönderilecektir. 

 Adaylar güncel kullandıkları e-mail adresleri ile sisteme girip bu adreslerine gelen şifre ile “Gaziantep İslam 

Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi” doğrultusunda başvuru için gerekli 

belgeleri sisteme yükleyerek online başvuru yapacaktır. Elden başvuru kabul edilmeyecektir.

 Adayların, online başvuru sistemi için kullandıkları güncel e-mail adreslerine Üniversitemizden gönderilen 

e-postaları kontrol etmeleri, mağduriyet yaşanmaması açısından büyük önem taşımaktadır. Başvuru sonuçları 

ve eğer kabul edilirlerse öğrencilerin kabul mektupları beyan ettikleri güncel e-mail adreslerine 

gönderilecektir. Kabul mektubu olmayan öğrencilerin kayıtları gerçekleştirilemeyecektir.

 Tercihlerin değerlendirilmesinde; aynı ülke uyruk kontenjan oranı esas alındığından, ülke bilgisi başvuru 

sistemine doğru girilmelidir.

 Elektronik ortamda istenilen bilgilerde ve kayıt esnasında istenilen belgelerde yanlış beyanda 

bulunanlar, tahrifat yapanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımayanların kayıtları yapılmayacak 

olup, bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin de kaydı silinecektir.

http://internationalstudents.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=46307
http://internationalstudents.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=46307
http://internationalstudents.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=46307


 Adaylar, en fazla bir (1) tercih yapabilecektir.

 Herhangi bir programa yerleştirilmiş öğrencilere sistem üzerinden “Kabul Mektubu” gönderilecektir. Bu 

kabul mektubuyla en yakın Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu’ndan “Öğrenci Vizesi” alınmalıdır. Bu 

vize Türkiye’ye girişte ve kayıt esnasında mutlaka gereklidir. Hâlihazırda Türkiye’de bulunan adaylar için 

Öğrenci Vizesi aranmaz. Ancak ikamet sürelerinin geçerli olması gerekmektedir.

 

    Kesin Kayıtlarda Dikkat Edilecek Hususlar; 


 Covid19 çerçevesinde alınan sağlık tedbirleri gerekçesiyle; kayıt tarihlerinden önce Uluslararası 

Öğrenci Müdürlüğü’nde başvuru ve kayıt ile ilgili yüz yüze görüşme yapılmayacaktır. 

 Denklik Belgesi kaydı takip eden en geç 1(bir) ay içerisinde Uluslararası Öğrenci 

Müdürlüğü’ne ibraz edilmek zorundadır. Aksi takdirde kayıt yaptıran öğrencinin kaydı otomatik 

olarak silinir. 

 Covid19 çerçevesinde; kayıt döneminde şahsen gelemeyen öğrenciler 2021-2022 yılına mahsus olmak 

üzere resmi vekâletname ile kayıt yaptırabilecektir. Kayda gelemeyen öğrencilerin gerekçelerini 

belgelemeleri gerekmektedir. 

 C1 düzeyinde TÖMER Belgesi olmayan öğrencilerden 2(iki) yıl içerisinde C1 düzeyinde Türkçe 

Yeterlilik Belgesi almaları beklenir. Öğrenciler Türkçe kursuna yurtiçinde yer alan TÖMER merkezlerinde 

devam edebilirler. Kayıt tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içerisinde söz konusu Türkçe Yeterlilik Belgesini 

Ofisimize ibraz etmeyen öğrencilerin kayıtları otomatik olarak silinir. 
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