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Üniversitemizin Lisansüstü Programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Bahar Yarı ek yerleştirmede alınacak 

öğrencilerin kontenjan ve ücretleri: 

 

Enstitüler / 
Programlar 

Türk 
Öğrenci 

Kontenjan 
ları 

Yabancı 
Uyruklu 
Öğrenci 

Kontenjanla
rı 

Yatay 
Geçiş 

Konten
janları 

ÜCRETLER 

%30 
İndirimli 
Ücretler 

%40 
İndirimli 
Ücretler 

%50 
İndirimli 
Ücretler 

Bilimsel 
Hazırlık 
Ücreti 

Ders  
Aşaması 

Ücreti 

Tez 
Aşamas

ı 
Dönem 
Başına 

Tez 
Ücreti 
* ** 
*** 

Fen 
Bilimleri 
Enstitüsü 
Savunma 
Teknolojiler
i Y.L.(Tezli) 

30 2 5 - 
12.000 

TL(KDV 

DAHİL) 

2.200T

L(KDV 

DAHİL) 

8.400 

TL.(KDV

E DAHİL) 

7.200 

TL.(KDV 

DAHİL) 

6.000 

TL.(KDV 

DAHİL) 

 

Fen 
Bilimleri 
Enstitüsü 
Savunma 
Teknolojiler
i (Doktora) 

10 2 5 
- 14.000T

L(KDV 

DAHİL) 

2.200T

L(KDV 

DAHİL) 

9.800 

TL.(KDV 

DAHİL) 

8.400 

TL.(KDV 

DAHİL) 

7.000 

TL.(KDV 

DAHİL) 

 
Fen 
Bilimleri 
Enstitüsü 
Mekatronik 
Mühendisliğ
i Y.L.(Tezsiz) 

30 2 5 - 

13.960 

TL.(KDV 

DAHİL) 
 

9.772 

TL.(KDV 

DAHİL) 

8.376TL 
(KDV 

DAHİL) 

6.980 

TL.(KDV 

DAHİL) 

http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
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Fen 
Bilimleri 
Enstitüsü 
Mekatronik 
Mühendisliğ
i Y.L.(Tezli) 

29 2 5  

12.00T

L(KDV 

DAHİL) 

2.200T

L(KDV 

DAHİL) 

8.400 

TL.(KDV

E DAHİL) 

7.200 

TL.(KDV 

DAHİL) 

6.000 

TL.(KDV 

DAHİL) 

 Fen 

Bilimleri 

Enstitüsü 

İş 

Güvenliği 

ve Sağlığı 

Doktora  

8 0 5  

14.000T

L(KDV 

DAHİL) 

2.200T

L(KDV 

DAHİL) 

9.800 

TL.(KDV 

DAHİL) 

8.400 

TL.(KDV 

DAHİL) 

7.000 

TL.(KDV 

DAHİL ) 

Fen 

Bilimleri 

Enstitüsü 

Kentsel 

Vizyon, 

Kentsel 

Mimarı ve 

Tasarım 

(Tezsiz 

Y.L.) 

16 2 2  
13.960 

TL.(KDV 

DAHİL) 
 

9.772 

TL.(KDV 

DAHİL) 

8.376TL 
(KDV 

DAHİL) 

6.980 

TL.(KDV 

DAHİL) 

Sosyal 
Bilimler 
Enstitüsü 
Uluslararası 
Ticaret 
Y.L.(Tezsiz) 

40 5 5 - 

13.960 

TL.(KDV 

DAHİL) 
 

9.772 

TL.(KDV 

DAHİL) 

8.376TL 
(KDV 

DAHİL) 

6.980 

TL.(KDV 

DAHİL) 

Sosyal 
Bilimler 
Enstitüsü 
Uluslararası 
Ticaret 
Y.L.(Tezli) 

30 5 5 
- 12.00T

L(KDV 

DAHİL) 

2.200T

L(KDV 

DAHİL) 

8.400 

TL.(KDV 

DAHİL) 

7.200 

TL.(KDV 

DAHİL) 

6.000 

TL.(KDV 

DAHİL) 

 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü 

Uluslarara

sı Ticaret 

Doktora 

19 5 5 

Dersin 
kredisi x 

kredi 
ücreti 

14.000T

L(KDV 

DAHİL) 

2.200T

L(KDV 

DAHİL) 

9.800 

TL.(KDV 

DAHİL) 

8.400 

TL.(KDV 

DAHİL) 

7.000 

TL.(KDV 

DAHİL) 

 

http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&icsayfa=birimicerik&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=fen-bilimleri-enstitusu&kategori2=online-yuksek-lisans-basvurusu&icerik=online-yuksek-lisans-basvurusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
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Sosyal 
Bilimler 
Enstitüsü İş 
Sağlığı ve 
Güvenliği Y.
L.(Tezli) 

3 2 2 
- 12.00T

L(KDV 

DAHİL) 

2.200T

L(KDV 

DAHİL) 

8.400 

TL.(KDV

E DAHİL) 

7.200 

TL.(KDV 

DAHİL) 

6.000 

TL.(KDV 

DAHİL) 

 
Sosyal 
Bilimler 
Enstitüsü İş 
Sağlığı ve 
Güvenliği  Y.
L.(Tezsiz)  

43 10 2 - 

13.960 

TL.(KDV 

DAHİL) 
 

9.772 

TL.(KDV 

DAHİL) 

8.376TL 
(KDV 

DAHİL) 

6.980 

TL.(KDV 

DAHİL) 

  

8 5 5 

 

12.00T

L(KDV 

DAHİL) 

2.200T

L(KDV 

DAHİL) 

8.400 

TL.(KDV

E DAHİL) 

7.200 

TL.(KDV 

DAHİL) 

6.000 

TL.(KDV 

DAHİL) 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü 

İşletme 

Yönetimi 

Y.L.(Tezli) 

- 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü 

İşletme 

Yönetimi 

Y.L.(Tezsi

z) 

47 5 5 - 

13.960 

TL.(KDV 

DAHİL) 
 

9.772 

TL.(KDV 

DAHİL) 

8.376TL 
(KDV 

DAHİL) 

6.980 

TL.(KDV 

DAHİL) 

 

Tezsiz Yüksek Lisans programlarında dersler II. öğretimde yapılır. 

*Tez aşaması ücretleri her dönem başında belirlenir ve ayrı ödenir.  

**Tezsiz Yüksek Lisans ücreti paket olarak 2 dönemi kapsar, öğrenci uzattığı her dönem için 

dönem başına ücretini öder.  

*** Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin yatay geçiş ile ilgili 8/1 maddesine 

göre en az bir yarıyıl derslerini başarı ile tamamlayarak yatay geçişi kabul edilen öğrenciler ders 

dönem ücretinin yarısını öderler. Tez aşaması ücretleri ise diğerlerinde olduğu gibidir.  
****Ön başvuru için TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI (TEB A.Ş.)  T.C.GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

TR94 0003 2000 0000 0031 5970 46 hesap numarasına 100 Tl. karşılığı ücret ödenip dekontunun, 

başvuru evrakları ile beraber belirtilen tarihler arasında Enstitü Sekreterliğine iletilmesi 

gerekmektedir  

 

http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
http://www.gedik.edu.tr/?sayfa=birimler&tur=akademik-birimler&kategori=enstituler&kategori1=sosyal-bilimler-enstitusu&icerik=sosyal-bilimler-enstitusu
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Süre Belirtilen fiyatlar toplam fiyattır. 

 

 

 

1. Program ücretleri en fazla 10 eşit taksite bölünebilir.  

2. Eğitim süresinin uzaması halinde, kalan dersin kredisi başına ilgili yıl ilan edilen ücrete göre 

hesaplanan miktar ödenecektir. 

   3. Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Tez aşamasında indirimler geçerli değildir. 

 

KDV oranı %8’dir. 

 İNDİRİMLER 

% 5 İndirim uygulanacaklar. 

Eş ve kardeşlerden birine %5 indirim uygulanır.  

Peşin ödemelerde % 5 indirim uygulanır. 

%30 indirim uygulanacaklar.  

 ALES’i 70 puan ve üzeri olanlar (ilgili puan türünde), 

 Lisans ortalaması 3 ve üzerinde olanlar, 

 Devlet memuru ve Belediye çalışanları, 

  Meslek Kuruluşu, Banka ve anlaşmalı Sivil Toplum kuruluşları mensupları, 

 5 ve daha fazla kişinin toplu müracaatı, 

 %40 indirim uygulanacaklar.  

 Diğer Üniversiteler ile Türk Silahlı Kuvvetler mensupları, eşleri ve çocukları, 

 Milli sporcular; 

 %50 İndirim Uygulanacaklar. 

 Gedik Üniversitesi Mensupları, eşleri ve çocukları 

 Gedik Holding Mensupları, eşleri ve çocukları 

 Eğitim Protokolü yapılmış kuruluşlar 
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 Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler, 

 Tüm Gedik Üniversitesi mezunları 

 

 

%70 İndirim Uygulanacaklar. 

Şehit, gazi eşleri ve çocukları; 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran adaylar (60 kişi ) 

6000 Tl. ücret uygulanacaktır. 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

             MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA: Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Uçak 

Mühendisliği, Fizik ve Fizik Mühendisliği, Matematik Bölümü, Matematik Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültelerinin 

Mekatronik, Makine, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi bölümlerinin mezunları başvurabilir. Yurt 

dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR 

 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünde en az 55 puana sahip 

olması gerekir. 

 Gedik Üniversitesinde yapılan yabancı dil sınavından veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından(YDS) ya 

da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 55 Yabancı Dil puanına sahip olması gerekir. 

Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, yukarıdaki notlarla 

olan eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir. 

  

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ BAŞARI NOTU HESAPLANMASI 

 

  Lisans başarı notunun % 20’si, ALES notunun % 50’si ve yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavının 

sonucunun %30’ unun toplamıdır.  

Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucunun her birinden 

100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 60 ve üzerinde not alan adaylar, 

aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar 

yerleştirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul edilirler. Yüksek lisans giriş 

başarı notu eşit olanlarda, mülakat veya yazılı sınav, yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucu yüksek olana öncelik 

verilir. Yine eşitlik halinde, ALES notu yüksek olana öncelik tanınır. Eşitlik bozulmazsa son karar Enstitü Yönetim 

Kurulunca verilir. 
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TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA: Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Fizik ve Fizik Mühendisliği, Matematik bölümü, Matematik Mühendisliği Teknik 

Eğitim Fakültelerinin Mekatronik, Makine, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi bölümlerinin mezunları 

başvurabilir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. 

 

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR 

Tezsiz yüksek lisans programında ALES ve dil şartı aranmaz. 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ BAŞARI NOTU HESAPLANMASI 

  

     Lisans başarı notunun % 60’ı, giriş sınavı başarı notunun %40’ının toplamıdır.  

Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucunun her birinden 

100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 60 ve üzerinde not alan adaylar, 

aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar 

yerleştirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul edilirler 

  

 

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ; 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA; Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik, Fizik 

Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Matematik Bölümü, Matematik Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Deniz 

Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültelerinin Mekatronik, Makine, Elektrik-Elektronik, 

Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Sivil Havacılık Yüksekokul ve Kara, Hava, Deniz Harp Okulları mezunları, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde en az 5 yıl deneyime sahip lisans mezunları başvurabilir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının 

denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR 

 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünde en az 55 puana sahip 

olması gerekir. 

 Gedik Üniversitesinde yapılan yabancı dil sınavından veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından(YDS) ya 

da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 55 Yabancı Dil puanına sahip olması gerekir. 

Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, yukarıdaki notlarla 

olan eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir. 

 

  

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ BAŞARI NOTU HESAPLANMASI 

 

  Lisans başarı notunun % 20’si, ALES notunun % 50’si ve yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavının 

sonucunun %30’ unun toplamıdır.  

Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucunun her birinden 

100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 60 ve üzerinde not alan adaylar, 
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aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar 

yerleştirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul edilirler. Yüksek lisans giriş 

başarı notu eşit olanlarda, mülakat veya yazılı sınav, yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucu yüksek olana öncelik 

verilir. Yine eşitlik halinde, ALES notu yüksek olana öncelik tanınır. Eşitlik bozulmazsa son karar Enstitü Yönetim  

Kurulunca verilir. 

 

 

 

 

   DOKTORA PROGRAMINA: Yüksek Lisans yapmış Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve 

Malzeme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,  Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 

Bilgisayar Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, 

Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik Bölümü, Matematik Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve 

İşletme Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültelerinin Mekatronik, Makine, Metal, Elektrik-

Elektronik, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Sivil Havacılık Yüksekokul ve Kara, Hava, Deniz Harp Okulları mezunları. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az 5 yıl deneyime sahip lisans mezunları başvurabilir. Yurt dışından alınmış yüksek 

lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. 

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR 

  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), sayısal puan türünde en az 60 puan almaları 

gerekir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış 

olmalıdır.  

 

 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 60 

puan almaları gerekir. Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, 

yukarıdaki notlarla olan eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir.Doktora öğrenciliğine 

kabul sınavı bilimsel ve mülakattan oluşur. 

 

 

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ BAŞARI NOTU HESAPLANMASI 

Yüksek lisans başarı notunun %20’si, Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) sonucunun %50’si ve doktora mülakat 

sonucunun %30’ unun toplamıdır. Üniversitede yapılan mülakat sonucunun 100 tam not üzerinden en az 70 olması 

gerekir. Doktora giriş başarı notu olarak, 70 ve üzeri not alan adaylar aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan 

başlayarak başvurdukları programa kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile 

doktora öğrenciline kabul edilirler.  

Doktora giriş başarı notu eşit olanlarda yapılacak olan uygulamalar, aynen yüksek lisanstaki gibidir. 

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE  SAĞLIĞI  DOKTORA PROGRAMI 

                                                         

Herhangi bir yüksek lisans programından mezun olanlar başvurabilir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının 

denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. 

Ancak Mühendislik veya Mimarlık Eğitimi veren Fakültelerin mezunları ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, 

Biyoloji Bölümlerinden mezun olup, Fizikçi, Kimyager, Biyolog unvanına sahip olanlar ve Teknik Eğitim Fakültelerinden 

mezun olup Teknik Öğretmen unvanı alanlar, ayrıca Meslek Yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 
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mezunları yukarda belirtilen lisans derecelerinden farklı dört yıllık bir üniversiteden mezun olmaları halinde Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenli “İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı” sınavına katılabilirler. Yurt 

dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR 

  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), sayısal puan türünde en az 60 puan almaları 

gerekir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış 

olmalıdır.  

 

 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 

60 puan almaları gerekir. Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi 

halinde, yukarıdaki notlarla olan eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir. 

 

KENTSEL VİZYON , KENTSEL VE MİMARİ TASARIM 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA; 

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların ,Mimarlık,Şehir ve Bölge Planlama,Peyzaj 

Mimarlığı,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,Harita ,İnşaat ve Çevre 

Mühendisliği bölümlerinden lisans programı mezunları başvurabilir. 

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK 

KOŞULLAR 

 Tezsiz yüksek lisans programında ALES ve dil şartı aranmaz. 

 

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

ULUSLARARASI TİCARET 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Her alandan lisans mezunları kabul edilecektir. Yurt dışından alınmış lisans 

diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR 

 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 55 puana 

sahip olması gerekir. 

 Gedik Üniversitesinde yapılan yabancı dil sınavından veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından(YDS) ya 

da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 55 Yabancı Dil puanına sahip olması gerekir. 

Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, yukarıdaki notlarla 

olan eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir. 
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TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ BAŞARI NOTU HESAPLANMASI 

 

  Lisans başarı notunun % 20’si, ALES notunun % 50’si ve yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavının 

sonucunun %30’ unun toplamıdır.  

Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucunun her birinden 

100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 60 ve üzerinde not alan adaylar, 

aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar 

yerleştirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul edilirler. Yüksek lisans giriş 

başarı notu eşit olanlarda, mülakat veya yazılı sınav, yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucu yüksek olana öncelik 

verilir. Yine eşitlik halinde, ALES notu yüksek olana öncelik tanınır. Eşitlik bozulmazsa son karar Enstitü Yönetim 

Kurulunca verilir. 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA: Her alandan Lisans mezunları kabul edilecektir. Yurt dışından alınmış 

lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR 

Tezsiz yüksek lisans programında ALES ve dil şartı aranmaz. 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ BAŞARI NOTU HESAPLANMASI 

  

     Lisans başarı notunun % 60’ı, giriş sınavı başarı notunun %40’ının toplamıdır.  

Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucunun her birinden 

100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 60 ve üzerinde not alan adaylar, 

aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar 

yerleştirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul edilirler 

  

DOKTORA PROGRAMI: Her alandan lisans mezunları kabul edilecektir. Lisans ve/veya yüksek lisansını iktisadi ve 

idari bilimler alanları dışındaki bölüm/programlarda tamamlayanlar bilimsel hazırlık programına tabii olacaklardır. 

Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. 

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR 

  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), eşit ağırlık puan türünde en az 55 puan 

almaları gerekir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca 

onaylanmış olmalıdır.  

 

 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 

55 puan almaları gerekir. Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi 

halinde, yukarıdaki notlarla olan eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir. 

 

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ BAŞARI NOTU HESAPLANMASI 

Yüksek lisans başarı notunun %20’si, Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) sonucunun %50’si ve doktora mülakat 

sonucunun %30’ unun toplamıdır. Üniversitede yapılan mülakat sonucunun 100 tam not üzerinden en az 70 olması 

gerekir. Doktora giriş başarı notu olarak, 70 ve üzeri not alan adaylar aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan 

başlayarak başvurdukları programa kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile 

doktora öğrenciline kabul edilirler.  
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Doktora giriş başarı notu eşit olanlarda yapılacak olan uygulamalar, aynen yüksek lisanstaki gibidir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

TEZLİ YÜKSEK LİSANSA PROGRAMINA: Bu programa Üniversitelerin 4 yıllık lisans programları mezunları 

başvurabilir. Ancak Mühendislik veya Mimarlık Eğitimi veren Fakültelerin mezunları ile Fen Edebiyat Fakültelerinin 

Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümlerinden mezun olup, Fizikçi, Kimyager, Biyolog unvanına sahip olanlar ve Teknik Eğitim 

Fakültelerinden mezun olup Teknik Öğretmen unvanı alanlar, ayrıca Meslek Yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği 

Programı mezunları yukarda belirtilen lisans derecelerinden farklı dört yıllık bir üniversiteden mezun olmaları halinde 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenli “İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı” sınavına 

katılabilirler. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. 

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR 

 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünde en az 55 puana sahip 

olması gerekir. 

 Gedik Üniversitesi’nde yapılan yabancı dil sınavından veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından(YDS) 

ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 55 Yabancı Dil puanına sahip olması gerekir. 

Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, yukarıdaki notlarla 

olan eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nce belirlenir. 

 

  

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ BAŞARI NOTU HESAPLANMASI 

 

  Lisans başarı notunun % 20’si, ALES notunun % 50’si ve yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavının 

sonucunun %30’ unun toplamıdır.  

Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucunun her birinden 

100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 60 ve üzerinde not alan adaylar, 

aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar 

yerleştirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul edilirler. Yüksek lisans giriş 

başarı notu eşit olanlarda, mülakat veya yazılı sınav, yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucu yüksek olana öncelik 

verilir. Yine eşitlik halinde, ALES notu yüksek olana öncelik tanınır. Eşitlik bozulmazsa son karar Enstitü Yönetim 

Kurulunca verilir. 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS:  

Bu programa Üniversitelerin 4 yıllık lisans program mezunları başvurabilir. Ancak Mühendislik veya Mimarlık Eğitimi 

veren Fakültelerin mezunları ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümlerinden mezun olup, Fizikçi, 

Kimyager, Biyolog ünvanına sahip olanlar ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olup Teknik Öğretmen ünvanı 

alanlar, ayrıca Meslek Yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları yukarda belirtilen lisans 

derecelerinden farklı dört yıllık bir üniversiteden mezun olmaları halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş 

Sağlığı ve Güvenli “İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı” sınavına katılabilirler. Yurt dışından alınmış lisans 

diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR 

Tezsiz yüksek lisans programında ALES ve dil şartı aranmaz. 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ BAŞARI NOTU HESAPLANMASI 
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     Lisans başarı notunun % 60’ı, giriş sınavı başarı notunun %40’ının toplamıdır.  

Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucunun her birinden 

100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 60 ve üzerinde not alan adaylar, 

aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar 

yerleştirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul edilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLETME YÖNETİMİ 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA: Her alandan lisans mezunları kabul edilecektir. Yurt dışından alınmış 

lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR 

 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 55 puana 

sahip olması gerekir. 

 Gedik Üniversitesinde yapılan yabancı dil sınavından veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından(YDS) ya 

da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 55 Yabancı Dil puanına sahip olması gerekir. 

Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, yukarıdaki notlarla 

olan eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir. 

 

  

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ BAŞARI NOTU HESAPLANMASI 

 

  Lisans başarı notunun % 20’si, ALES notunun % 50’si ve yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavının 

sonucunun %30’ unun toplamıdır.  

Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucunun her birinden 

100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 60 ve üzerinde not alan adaylar, 

aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar 

yerleştirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul edilirler. Yüksek lisans giriş 

başarı notu eşit olanlarda, mülakat veya yazılı sınav, yetenek sınavı/potrföy incelemesi sonucu yüksek olana öncelik 

verilir. Yine eşitlik halinde, ALES notu yüksek olana öncelik tanınır. Eşitlik bozulmazsa son karar Enstitü Yönetim 

Kurulunca verilir. 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS: Her alandan Lisans mezunları kabul edilecektir. Yurt dışından alınmış lisans 

diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR 

Tezsiz yüksek lisans programında ALES ve dil şartı aranmaz. 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ BAŞARI NOTU HESAPLANMASI 
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     Lisans başarı notunun % 60’ı, giriş sınavı başarı notunun %40’ının toplamıdır.  

Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucunun her birinden 

100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 60 ve üzerinde not alan adaylar, 

aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar 

yerleştirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul edilirler. 

 

Başvuru Sırasında İstenen Evraklar 

·    Adayların diploma ya da mezuniyet belgesi ve not durum belgesi (transkript) ile ALES ve ÜDS ya da KPDS sınav sonuç 

belgelerinin aslı ve fotokopileri ile şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.  Başvuru için ayrıca nüfus cüzdanı sureti ve 2 

adet vesikalık fotoğraf ve erkek adaylar için askerlik durum belgesi gerekmektedir. 

Adaylar doğrudan enstitü sekreterliğine başvuru yapacaklardır. 

 

 

 GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN 

BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI 

 

A. Başvuru Koşulları:  

Gedik Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayların;  

a. Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması, 

b. Yüksek lisans için üniversitelerin lisans programlarından, doktora için ise 6 yıllık lisans veya yüksek lisans 

programlarından mezun olması,(Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı için alan dışından gelenler iki 

yarıyıl bilimsel hazırlık dersi almak koşulu ile başvurabilirler).  

B. Kimler Başvuramaz: 

a. Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) uyruklu olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlar, 

uyruğundan birisi T.C. veya KKTC olan çift uyruklular, 

b. 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan lisans/yüksek lisans 

öğrenimlerini Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar, 

c. T.C. uyruklu olup lisans/yüksek lisans öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar,  

 

C. Başvuru için gerekli belgeler 

a. Başvuru formu(internet üzerinden doldurulur), 

b. Lisans ve/veya Yüksek Lisans diplomasının noter veya dış temsilciliklerden onaylı örneği, 

c. Transkriptin onaylı örneği ve ders içeriklerini gösteren belge, 

d. Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi), 

e. 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) 

f. TÖMER’den Türkçe yeterlilik düzeyini (A veya B) gösterir belge,(Türkiye’de bir Yüksek Öğretim Kurumundan 

mezun olan yabancı uyruklu adaylardan aranmaz). 

g. Yabancı Dil yeterliliğini gösteren belge,(İngilizce, Almanca veya Fransızca Dillerinden herhangi birine ait 

YDS’den Fen Bilimleri Enstitüsü için en az 65/100, Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az 55/100 puan almış olmak 

ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (KPDS, ÜDS, TOEFL, , CEFLE, ZDF) eşdeğer bir 

puan almış olmak şartı aranır. Yurt içi ya da yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan 

programlardan mezun olanlardan doktora da yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz. Yüksek lisansa başvuran ve 

yabancı dil yeterlik belgesine sahip olmayanlar Gedik Üniversitesinde yapılacak yabancı dil sınavından; Fen 

bilimleri enstitüsüne başvuranlar en az 65/100, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvuranlar en 

az 55/100 puan almak zorundadır. Her durumda yeterli bir yabancı dil başarı puanına sahip olmayan yüksek 

lisans adayları öğrenim için kayıt yaptırabilirler. Ancak Yüksek Lisans Tez Önerisini vermeden önce yabancı dil 

koşulunu yerine getirmeleri şarttır.  
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D. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

 

 

 

 

 

 

E. Kayıt için Gerekli belgeler 

C. maddesindeki belgelere ek olarak; 

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 belgesi (aslı), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Tarihler 

Başvurular 02  -24 Ocak 2017 

Yabancı Dil 

Sınavı      ( Tezliler İçin )  

25 Ocak 2017 

saat;10;00 

 

Bilimsel Sınav/Mülakat 26 Ocak 2017 saat; 10;00 

Kayıtlar 30  Ocak-03 Şubat 2017 
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