
Başvuru Koşulları 

Tezli Yüksek Lisans; 

 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 ÖSYM tarafından 
gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından (YÖKDİL) ya da buna 

eşdeğer ve geçerliliği bulunan sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 60 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.

 Başarı notu hesaplaması; Lisans başarı notunun % 20’si, ALES notunun % 50’si ve 
yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav sonucunun %30’ unun toplamıdır.

 Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav sınav/portföy incelemesi 
sonucunun her birinden 100 tam not üzerinden en az 65 olması gerekir. Yüksek 
lisans giriş başarı notu olarak 65 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 sınav/portföy incelemesi sonucu yüksek olana 
öncelik verilir. Yine eşitlik halinde, ALES notu yüksek olana öncelik tanınır. Eşitlik 
bozulmazsa son karar Enstitü Yönetim Kurulunca verilir.

Tezsiz Yüksek Lisans; 

 Tezsiz yüksek lisans programında ALES şartı aranmaz.

 Gedik Üniversitesinde yapılan yabancı dil sınavından veya ÖSYM tarafından

gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından (YÖKDİL) ya da buna

eşdeğer ve geçerliliği bulunan sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 60 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.

 Başarı notu hesaplaması; Lisans başarı notunun % 60’ı, giriş sınavı başarı notunun

%40’ının toplamıdır.

 Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav, sınav/portföy incelemesi

sonucunun her birinden 100 tam not üzerinden en az 65 olması gerekir. Yüksek lisans

giriş başarı notu olarak 65 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.


