
l  Sofya Teknik Üniversitesi’nin Euro hesabýna banka havalesi
BNB – Sofia, Tsentralno Upravlenie 
Banka kodu: 66196611 
Batenberg 1 Þubesi (Branch), Döviz hesabý: 3400103605 
IBAN: BG 14 BNBG 9661 3400 103641

l nakit olarak (Bulgaristan Merkez Bankasý’nýn resmi döviz kurlarý-
na göre leva karþýlýðý) – Sofya Teknik Üniversitesi’nin, 1. Blok, 1340.
No’lu Odada bulunan kasasýna da yatýrýlabilir.

Öðrenci vizesi alma:
Sofya Teknik Üniversitesi’nin Yabancý Öðrenciler Bölümü tarafýndan her
adayýn belgelerinin incelenmesi ve onaylanmasýndan sonra belgeler Eðitim
Bakanlýðý’na sunulur. Adayýn kabul edilmesi  durumunda Eðitim Bakan-
lýðý’ndan bir onay belgesi verilir. Belge Yabancý Öðrenciler Bölümünce
alýnýr ve adaylardan her birine, þahsen, postayla veya vekillerine teslim
edilir. 
Eðitim için D vizesi alabilmeniz için Ankara’daki Bulgaristan Büyü kel çiliði
veya Ýstanbul ve Edirne’deki Bulgaristan konsolosluklarýna þah sen giderek
Eðitim Bakanlýðý’ndan verilen bir onay belgesini, baþ vu ru yapýlan yýlýn en
az kasým ayýna kadar geçerli olan pasaport ve ika me t gah belgesi (kira kon-
tratý veya yurtta kalacaðýna dair belge) sunu lur. 

Önemli tarihler:
Belgelerin kabul tarihi: 16.05.2016 tarihinden itibaren
Belgelerin son teslim tarihi: 21.10.2016
Üniversiteye kabul kararı: 28.10.2016 ’e kadar
2016/2017 eğitim yılınınbaşlama tarihi: 26.09.2016

Yurtlar
Öğrenci yurtları Vitoşa Dağı yakınında, Sofya şehri’nin merkezine oto-büsle 25-30 dakika mesafede bulunan Studentski Grad öğrenci kam-püsünde bulunmaktadır. Studentski Grad’da dükkanlar, restoranlar, inter-net kafeler, spor tesisleri vb. tesisler vardır. Öğrenci yurtlarında aylık kirabedeli koşullara göre değişmekte ve şu anda 40-50 Euro’dur. Yurtlarda 2ve 3 kişilik odalar  bulunmaktadır. Bazı odalarda telefon ve internetbağlantı imkanları mevcuttur. Bir öğrencinin aylık yaşam giderleri 300Euro civarındadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin yurda alınması üniver-sitenin imkanlarına bağlıdır.

Spor ve dinlenme tesisleri
Her öðrenci Sofya Teknik Üniversitesi'nin spor tesislerinde spor yapabilir.
Olimpik yüzme havuzu, 3 kapalý ve 3 açýk hava tenis kortu, voleybol,
hentbol, basketbol, jimnastik, aerobik, fitness merkezi mevcuttur. Üniver-
sitede ayrýca Sozopol ve Ravadinovo Karadeniz sahil köylerinde ve
Semkovo  barajýnda dað ortamýnda dinlenme tesisleri vardýr.

 tedirler. Hazýrlýk yýlýnýn ikinci sömestrinde öðrenciler Matematik, Fizik
ve Enformatik gibi bazý temel dersleri görürler ve bu 
der  s  ler  den sýnav yapýlýr. Bu þekilde öðrencilerin Sofya Teknik 
Üni versitesindeki eðitim þartlarýna daha çabuk adapte olmalarý saðlanýr.
Hazýrlýk sýnýfýný baþarýyla tamamlayan öðrencilere sertifika verilir ve
daha sonra birinci sýnýfa kaydolabilirler. 
Bulgarca, Ýngilizce, Fransizca veya Almanca bilen adaylar için dil testi
yapýlýr. Testi baþarýyla geçmeleri durumunda tercih ettikleri bir bölüme
giriþ sýnavýna girmeden birinci sýnýfa kaydolurlar.
Aþaðýdaki sýnavlarý baþarýyla tamamlamýþ olan yabancý öðrencilerin
yabancý dil giriþ sýnavýný almýþ kabul edilir:
l Deutsches Abitur veya Deutsches Sprachdiplom der Stufe II 
(DSD II), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) ile TestDaF sýnavlarý. 
Tamamlandýðýný gösteren orijinal belge ve sureti (Almanca) 
ibraz edilir.
l Aþaðýda belirtilen þekilde Uluslararasý Ýngilizce Sýnavlarý. 
Bunlarýn baþarýyla tamamlandýðýný gösteren orijinal belge 
ve sureti ibraz edilir:
1. CAE (Cambridge Certificate in Advanced English)
2. CPE (Certificate of Proficiency in English)
3. IELTS (bands 6,7,8,9) .
4. PITMAN – Higher Intermediate – Advanced.
5. TOEFL – en az 550 veya 213 puan.
Öðrenciler dört yýllýk eðitimden sonra lisans derecesi alýrlar. 
Sadece Fransýzca Elektrik Mühendisliði Fakültesi’ndeki Elektrik
Mühendisliði eðitimi beþ yýllýktýr ve mezunlara Mühendis-Mastýr diplo-
masý verilir.
Sofya Teknik Üniversitesi’nde eðitimin baþarýyla tamamlanmasý
halinde lisans veya yüksek lisans diplomasý ve okunan derslerin
isimleri ve sayýsý ile alýnan notlarýn (kredilerin) bulunduðu diploma
eki verilir.
Sofya Teknik Üniversitesi, Türkiye'deki üniversitelerde önlisans
(2 yıllık) programını tamamlayan öğrencilere önlisans programında
aldıkları derslerden muaf olma ve eğitim-öğretim dili İngilizce olan
lisans programlarında öğrenim görme olanağı sunmaktadır.

Eðitim ücretleri
Yýllýk eðitim ücreti
Yýllýk eðitim ücretleri lisans ve yüksek lisans eðitimleri için 3,000
Euro'dur. Bu ücretin yarýsý her sömestr baþlangýcýnda ödenir. Hazýrlýk
sýnýfý için eðitim ücreti 2,500 Euro’dur. Öðrencinin kabul edildiðine dair
Sofya Teknik Üniversitesi’nden bir bildiri mektubundan sonra ödeme
yapýlýr. 
Çifte vatandaþlar için yýllýk eðitim ücretine yüzde 50 indirim yapýlýr.
Ödeme þekilleri 
Ödeme þu þekilde yapýlabilir:

Ek bilgi için:
http://tu-sofia.bg

ya da "Yabancı Uyruklu Öğrenciler":
foreign.stud@tu-sofia.bg,

tel. +359 2 965 3546.
http://tu-sofia.bg

Hoş geldiniz,sayın öğrenciler!
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ÜNİVERSİTESİ?



Çünkü Sofya Teknik Üniversitesi, Bul-
garistan’da mühendislik eðitimi ile uzman
hazýrlayan en büyük üniversitedir. Üniver-
sitemizde lisans dereceli 29-mühendislik ve
iþletme bölümleri arasýnda seçim yapa-
bilirsiniz. Yüksek lisans için de birçok
imkanlar sunuyoruz.

Çünkü Sofya Teknik Üniversitesi, Bul-
garistan’da 70 yýllýk tecrübesiyle ilk yüksek
teknik okuldur. Burada, 120 bin mühendis
öðrenim görmüþ ve ülke genelinde diðer yük-
sek teknik okullarýndaki öðretmenlerin
önemli bir kýsmý da buradan mezun olmuþtur.

Çünkü Sofya Teknik Üniversitesi, Avru-
pa seviyesinde öðrenim sunmaktadýr. Avrupa
Birliði’ne üye ülkelerdeki benzer üniversitel-
erle olan iþbirliðimiz sayesinde senkronize
eðitim planlarý ve programlarýyla çalýþýyoruz,
Avrupa kredi transfer sistemi (ECTS) ise
öðreniminizin belirli bir döneminde Avrupa
üniversitelerinde de öðrenim görmenize
imkan verecektir ve okuduðunuz derslerin ve
girdiðin sýnavlarýn tamamý tanýnacaktýr.

Çünkü Sofya Teknik Üniversitesi, zen-
gin sosyal hayat imkanlar sunan eðitim ve
laboratuar çalýþmalarý için tesisleri bulun-
maktadýr. Üniversitemizde 12 eðitim binasý,
kütüphane, 10 öðrenci yurdu, 2 yemekhane,
yüzme havuzu, tenis ve spor salonlarý olan
spor kompleksi, deniz ve daðda dinlenme
tesislerini kullanabilirsiniz.

Çünkü Sofya Teknik Üniversitesi;
Siemens, Ericsson, Microsoft, Daimler
Chrysler gibi firmalarla iþbirliði içinde öðre-
tim üyeleri ve öðrenciler tarafýndan yürütülen
önemli bilimsel çalýþmalar yapmaktadýr.

Çünkü Sofya Teknik Üniversitesi’nde
yüksek öðreniminizi doktora yaparak da
devam edebilir ve bilimsel kariyer seçe-
bilirsiniz. Þu an itibarýyla üniversitemizde
500 kiþi doktora yapmaktadýr.

Çünkü üniversitemizde ve üniversitemi-
zle birlikte profesyonel geleceðinizi baþarýlý
bir þekilde kurabilirsiniz.

Üniversitede sunulan lisans dereceli bölümler hangileridir?
Otomasyon, enformasyon ve yönetim tekniði
Elektroteknik
Elektrik enerjisi üretimi ve elektrik teknolojisi
Termal ve nükleer enerji mühendisliði
Binalar ve sanayi sitelerinde enerji teknoloji ve enerji verimliliği
Hidrolik ve pnömatik teknolojisi
Endüstri teknolojisi
Tasarlamak ve Teknolojisi için Giysi ve Tekstil 
Makine ve araç mühendisliði
Elektronik mühendisliði
Telekominikasyon (Haberleþme teknikleri ve teknolojisi)
Bilgisayar sistemleri ve teknolojisi
Ulaþým araçlarý ve teknolojisi
Havacýlýk araçlarý ve teknolojisi
Ulaþým teknolojisi ve yönetimi
Endüstri yönetimi
Tasarým mühendisliði
Uygulamalý matematik ve Enformatik
Kamu yönetimi
Ýþletme
Bilgisayar Projeleme Mühendisliði ve Makine Yapýmý Teknolojisi
Mekatronik
Mühendistlik Lojistiği
Mühendistlik Fiziği
Bilişim sektörü
Genel makine teknolojisi (Almanca)
Bilgisayar sistemleri ve teknolojisi (Almanca)
Endüstri mühendisliði (Ýngilizce)
Bilişim ve İletişim; Elektrik Mühendisliği, Elektronikve Otomasyon (Fransızca)

Sadece yabancý dilde eðitim veren bölümler:
l Genel makine teknolojisi (Almanca)
l Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri (Almanca) 
l Elektrik Mühendisliði (Fransýzca)
l Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) 
l Mekatronik sistemleri (Ýngilizce) 
l Makina teknolojisi (İngilizce)
l Bilgisayar Bilimleri (Ýngilizce) 
l Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Ýngilizce)
l Telekominikasyon (İngilizce)
l Ulaşımda Bilişim Teknolojileri (İngilizce)
l Elektronik mühendisliği  (İngilizce)
l Havacılık araçları (İngilizce)
l Endüstri  otomasyon ve robot kontrol (İngilizce)
l Elektrik Mühendisliği (İngilizce)
l Ilerleme Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 
l Lojistik Mühendisliği (İngilizce)
l Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
l Dizayn ve giyim ve textil Teknolojileri (İngilizce)
Adaylar, aşağidaki adresi  üserinden online olarak da kayıt olabilirsiniz

http://tu-sofia.bg/foreign-applications/
Bu bölümlerde elde edilen bilgiler ve diplomalar, mezun olanlara AB
ülkelerinde ve bütün dünyada çalýþma veya eðitimlerine devam etme
imkaný vermektedir.

Nasýl baþvurabilirsiniz?
Genel þartlar
Türkiye’deki üniversitelerde öðrenim imkaný veren lise diplomasýna
sahip olan yabancý vatandaþlar, Sofya Teknik Üniversitesine öðrenci
kaydý yaptýrabilir. 
Gerekli belgeler
1. Biyografik bilgileri ve adayýn istediði bölümün adýný içeren bir Kayýt
Formu (Application Form). Sofya Teknik Üniversitesi'nin 
http://tu-sofia.bg/foreign-applications/ sayfasýndan formu temin 
edebilirsiniz.
2. Lise diplomasýnýn sureti – tam eðitim için baþvuru yapýldýðýnda.
3. Adayýn liseyi tamamladýðý ve ayný ülkede yüksek okula devam ede-
bilme hakkýný gösterir belge.
4. Lisede okutulan tüm derslerini ve notlarýný gösterir not çizelgesi (tran-
skript) – kýsmý eðitim için baþvuru yapýldýðýnda. 
5. Müracaat tarihinden en geç bir ay önce verilmiþ ve Türk yetkili
makamlarýnca onaylanmýþ Saðlýk Belgesi.
6. ÖSYM belgesi olan adaylardan 3. maddedeki evrak istenmez.
7. Çift vatandaþ olan adaylarýn Ýsim Özdeþlik Belgesi.
8. Nüfuz cuzdani fotokopisi.
9. Dört adet fotoðraf. (boyutlarý – 3,5/4,5)

Adaylarýn tam eðitim için sýralanmasý lise diplomalarýndaki matematik(asgari 3 günler) ve fizik derslerinden notlara bakýlarak yapýlýr ve bun-lardan, kabul edilen not sistemine göre en yüksek baþarý notunun yüzde62’nin altýna olmamalýdýr (veya Türk sistemine göre en az 3 ve üzeriolmamalýdýr).
2,3,4,5, 6, 7, 8 ve 9 maddedeki belirtilen belgeler noterden onaylatýlmýþve Valilikten veya Kaymakamlýktan APOSTIL mührü ile onaylatýlmýþolmalýdýr. Onaydan sonra belgeler tercüme edilmelidir. Onaylanmýþbelgelerle Sofya Teknik Üniversitesi’ne baþvuru yapýlýr. Sadece orijinalmühür ve imza kabul edilir. Öðrenci vizesi alma iþleminin uzun olmasýnedeniyle bütün evraklar eðitim yýlý baþlamadan (26.09.2016) tarihin-den üç ay önce teslim edilmesi tavsiye edilir.

Belgeler aþaðýdaki þekilde teslim edilir:
l þahsen, Sofya Teknik Üniversitesi’nin "Yabancý Öðrenciler"
Bölümüne;
l þu adrese taahhütlü mektupla göndererek:

otdel "Chujdestranni Studenti",
Technicheski Universitet – Sofia,
Bul. "Kliment Ohridski" No 8, Sofia – 1000, Bulgaria;

l özel olarak yetkilendirilmiþ kiþiler aracýlýðýyla.
Kýsmi öðrenim için adaylarýn kaydolacaðý bölüm, sunulan transkriptte-
ki bilgilere istinaden (bölüme göre) Sofya Teknik Üniversitesinin ilgili
fakültelerinde belirlenir.
Kabul edilen öðrencilerin eðitimi

Örgün eðitime baþlamadan önce, kabul edilen yabancý öðrenciler 10
aylýk Bulgarca ve İngilizce dil ve uzmanlýk kursu gör  mek-  
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