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Lisansüstü Programları

1.  Tesiz Yüksek L isans Başvuru 
Süreci



Başvuruların ilk günü Asil Kayıt Tarihleri

Kazanan Aday 
Sonuçlarının İlanı

Yedek Listeden 
Kazanan 

Adayların İlanı

BAŞVURU TAKVİMİ

Yedek Listeden 
Kazanan Adayların 

Kayıt Tarihleri

03 Ocak 2023
03 Ocak-
06 Ocak 2023 10 Ocak 2023 10 Ocak-

13 Ocak 2023
12 Aralık-
23 Aralık 2022



Aday öğ renciler,online  
başvuru formu
doldurulup  g erekli
belg elerisisteme  
yükleyerek başvuru
yaparlar.

Kabul listeleri  genel  not 
ortalaması  sırasına  göre 
hesaplanır. Asıl ve yedek  
listeler Enstitü tarafından 
web  sayfasından 
duyurulur.
.

Dolmayan kontenjanlar için yeni  
başvuru duyurusu yapılabilir. Bir 
önceki başvurudöneminde  kayıt 
hakkı elde edemeyen adaylar
tekrar  başvuruyapabiliriler.

İlk değ erlendirme
sonrası  başvuru 
onay bilgisi aday 
öğrenciye e-posta 
yolu ile bildirilir

Asil listede isimleri yer alan
adaylar kesin kayıt
yaptırabilirler.Kesin  
kayıtların bittiğ ig ünün
ertesinde  sırasıyla yedek
listeden kesin  kayıtlar alınır.

Kesin kaydını tamamlayan  
öğ renciler,dönem başında  
ders seçimi yaparak  
prog rama başlarlar.

BAŞVURU SÜRECİ
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Program İçeriğ i

Programların Yapısı

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredilik 10 ders ve dönem 
projesinden oluşmaktadır.

Eğitim Süresi: Tezsiz yüksek lisans programı tamamlama süresi en az iki en çok üç yarıyıldır.

Eğitim Dili: [Türkçe ve İngilizce dilinde eğitim veren programlarımız mevcuttur.

Özel Başvuru Koşulu:

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

https://www.gedik.edu.tr/akademik-birimler/enstituler/lisansustu-egitim-
enstitusu/tezsiz-yuksek-lisans linkinde ilan edilir.



• Dört yıllık bir lisans derecesine sahip olunması,

• Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans genel not
ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

• Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz. Yabancı
dilde eğitim yapan tezsiz yüksek lisans programlarında YDS’den en az 55 (veya
eşdeğeribir sınavdan buna denk bir) puan almış olma şartı aranır.

• Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
BAŞVURU KOŞULLARI
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