T.C.
GEDİK ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR
Öğrenci Kabulü
MADDE 1 - (1) Gedik Üniversitesi'ne yurt dışından lisansüstü programlarına kabul edilecek öğrenci
kontenjanları, Üniversite Senatosunun önerisi, Mütevelli Heyetinin oluru ile belirlenir.
(2) Öğrenci kabulünde, 2547 sayılı Kanun ile 12.01.2012 tarihli ve 28171 sayılı T.C. Resmi Gazete'de
yayımlanmış bulunan, " Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
Başvuru Koşulları
MADDE 2 - (1) Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması,
(2) Yüksek lisans için üniversitelerin 4 yıllık lisans diplomasına sahip olması,
(3) Doktora için ise 5-6 yıllık(Tıp ve Diş Hekimliği) lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması,
(4) Doktora programına lisans mezunu olarak başvurabilmesi için mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az
3 olması gerekir.
Kimler Başvuramaz
MADDE 3 - (1) (T.C.), (KKTC) uyruğundan birisi veya T.C. veya KKTC çift uyruklu olanlar,
(2) 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan lisans/yüksek
lisans öğrenimlerini Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
(3) T.C. uyruklu olup lisans/yüksek lisans öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar,
Başarı Koşulları
MADDE 4 - (1) Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği koşullarıdır.
Başvuru süreci ve istenen belgeler
MADDE 5 – (1) Başvuru formu(internet üzerinden doldurulur,
(2) Lisans ve/veya Yüksek Lisans diplomasının noter veya dış temsilciliklerden onaylı örneği,
(3) Transkriptin onaylı örneği ve ders içeriklerini gösteren noter veya dış temsilciliklerden onaylı tercümesi,
(4) Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi),
(5) ALES, GMAT veya GRE sınavlarından birinin sonuç belgesi, (varsa),(ALES, GRE veya GMAT sonuç
belgelerinden herhangi birine sahip olmayan adayın, öğrenciliğe kabul edildiği durumda lisansüstü eğitimini tamamlayana
kadar ALES sınavına girmesi ve yeterli puan alması zorunludur)
(6) TÖMER’den Türkçe yeterlilik düzeyini (A veya B) gösterir belge,(Türkiye’de bir Yüksek Öğretim
Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adaylardan aranmaz).
(7) Tezli Yüksek Lisans programlarında yabancı dil şartı aranır. Gedik Üniversitesinde yapılan yabancı dil
yeterlik sınavından veya yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (YDS) ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not
üzerinden en az 55 alanlar yabancı dilde başarılı sayılırlar. Adayın uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi
getirmesi halinde, yukarıdaki notlarla olan eşdeğerliliği, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir.
(8) Tezsiz yüksek lisans programlarında ise yabancı dil şartı aranmaz. Doktorada merkezî yabancı dil sınavları
(YDS) veya buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden Fen Bilimleri Enstitüsü için en az 60, Sosyal Bilimler ve Sağlık
Bilimleri Enstitüleri için en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Adayın uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç
belgesi getirmesi halinde, yukarıdaki notlarla olan eşdeğerliliği, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın anabilim dalı
kurulu tarafından; a) varsa ALES notu, b) Lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesi ve mezuniyet notu, c) Anabilim dalı
kurulu tarafından yapılacak sözlü, uygulama ve/veya yazılı sınav notu dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilerek
sıralanır ve belirlenen kontenjan kadar adayın öğrenciliğe kabulleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı ile kesinleşir.
(2) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek lisansüstü öğrenci
olmak için başvuran adaylar, kontenjan dışından EYK kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler.
(3) Kayıt hakkı kazanan adaylara “kabul mektubu” gönderilir. Kendilerine kabul mektubu gönderilen öğrenciler,
aşağıda istenen belgeleri akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri arasında Enstitü Öğrenci İşleri Ofisi’ne getirerek kesin
kayıtlarını yaptırırlar.

Vize ve İkamet İzni İşlemleri
MADDE 7 - (1) Yurt dışından gelecek adayların kabul mektubu ile ülkelerindeki T.C. Konsolosluklarından
“Öğrenim Meşruhatlı Vize” alarak Türkiye’ye giriş yapmaları gerekir. Öğrenim vizesi alma ile ilgili tüm maliyetlerden aday
sorumludur.
(2) Öğrenci, Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra, Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde
öğrenim amaçlı ikamet izni almalıdır. İstanbul dışından alınan ikamet izni olan öğrenci, dosyasını İstanbul’a taşımakla
yükümlüdür. Bu işlemlerle ilgili bütün mali yükümlülükler öğrenciye aittir.
(3) Vize ve ikamet izinleri için istenen belgelerde, yetkili kamu kurumlarının, yabancı öğrenci ile ilgili
genelgeleri esas alınır.
Kayıt için Gerekli belgeler ve Kayıt İşlemleri
MADDE 8 - (1) Başvurusu kabul edilen aday belirlenen tarihler içerisinde ve Üniversite tarafından istenen
belgelerle beraber kayıt için ilgili birime şahsen başvurarak kayıt yaptırır.
(2) Kayıt sırasında, adayın başvuru sürecinde verdiği belgelerin asıllarını, tercüme ettirdiği belgelerin asıllarını ve
MADDE 5’ da belirtilen belgelere ek olarak aşağıda belirtilen belgeleri de vermesi gerekir.
(a) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
(b) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi,
(c) Altı adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş,
(d) Öğrenim ücretinin kısmen veya tamamen ödendiğine dair dekont,
(e) Diploma ya da mezuniyet belgesi (aslı) ve denklik belgesi,
(f) Not durum(transkript) belgesi (aslı),
(g) Üniversiteye yurt dışından gelecek öğrenci maddi olanaklarının, Türkiye'de yükseköğretimlerini sürdürmeye
imkan sağlamasını temin etmek amacıyla, maddi bir güvence miktarını belgelendirir. Bu miktar, her yıl Gedik
Üniversitesi'nin yetkili kurullarınca belirlenir.
Öğrenim Ücreti
MADDE 9 - (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrenciden alınacak öğretim ücreti, Gedik Üniversitesi'nin yetkili
kurullarınca belirlenir.
Diğer İlkeler
MADDE 10 - (1) Üniversite tarafından belirlenen, yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde
uygulama takvimi oluşturularak, Üniversite web sayfasında ilan edilir. Kayıt yaptıran öğrenci ile ilgili bilgiler,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

