
Lisansüstü Mülakatlarda başarılı  olup; kayıt  hakkı kazana n 

öğrencilerimizin bilgisine;  

Lisansüstü Kesin Kayıtları;  

 

Fen Bilimleri Enstitüsü:  02-16 Şubat 2018  

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü:  02-16 Şubat 2018  

 

Nanoteknoloji Enstitüsü:  02-16 Şubat 2018  

 

Biyotekno loji Enstitüsü:  

 Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisansı:12 -16 Şubat 2018  

 Dokotra Programı:  02-16 Şubat 2018  

 

Tarihlerinde Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.   

 

1-  GÜNDÜZ VE İKİNCİ ÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ 

PROGRAMLARA KESİN KAYIT YAPTIRMAK İÇİN GEREKLİ 

EVRAKLAR 

 

 

1-)Bir adet vesikalık fotoğraf (Yükseköğretim Kurumları  Kılık,  Kıyafet 

Yönetmeliği’ne uygun çekilmiş),  

 

2-)  ALES veya senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GRE, GMAT  ile  

GAT sonuç belgesinin aslı ve fotokopi si (ÖSYM çıktısı kabul edilmektedir 

ayr ıca bir onaya gerek bulunmamaktadır.)   

 

3-)  Yüksek lisans başvurusu için lisans;  doktora başvurusu içi n lisans ve 

tezli yüksek lisans mezuniyetine ait  not döküm belgeleri ve diplomanın (yada 

geçici mezuniyet belgesinin)  aslı  ve fotokopileri   

 

4-)Doktora ve tezli yükseklisans programlarına başvuruda bulunurken;  

YDS/ÜDS/KPDS/TOEFL İBT beyan eden adaylar için bu sınavlara ait  sonuç 

belgesinin aslı  ve fotokopisi  (ÖSYM çıktısı  kabul edilmektedir ayrıca bir 

onaya gerek bulunmamaktadır.)  

 

5-)  Yabancı Üniversite Mezunları  İçin YÖK Denklik Belgesi  yada mezun 

oluncaya kadar YÖK Denklik Belgesi verme şartı i le Tanınırl ık Belgesi.  

 

6-) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi  

 

7-)Askerlik sevk tehirinin yapılmasını isteyen erkek öğrenciler için;  sevk 

dönemi belirlenmiş yeni tarihli askerlik durum belgesi .  

 

8-) Kısa özgeçmiş  

 

9-)İkinci öğretim öğrencileri  için banka dekontu  

 

10)  Farklı düzeyde iki programa kayıtlı kalmak isteyen öğrenciler için banka dekontu  

 

11-) Kesin kayıt  dilekçesi.  ( İlanda yer almaktadır.)  

12-)  Güncel tarihli Adli  Sicil Kaydını gösterir belge.(e -devlet belgesi kabul  

edilir.)  

 

 



  

 

 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:  

 

 

 

 Gündüz öğretiminde yer alan lisansüstü programlara kayıtlanacak olan 

öğrencilerimiz; başka bir yükseköğretim kurumunda (lisans/ön 

lisans/açıköğretim) kayıtlarının olması dışında normal sürelerinde (Yüksek 

lisans için 4 yarıyıl, doktora için 8 yarıyıl) katkı payı ödemezler. 

 Hesap adının Gebze Teknik Üniversitesi  olarak girilmesi  ve  

Farklı düzeyde iki programa kayıtlı kalmak isteyen öğrencilerin 

üniversitemize kayda gelmeden önce 129.- TL. katkı payını  

Halk Bankası Çayırova Şubesi’nde ki 

Hesap No: 1299-06000200 veya 

IBAN: TR88 0001 2001 2990 0006 0002 00 numaralarına yatırmaları 

gerekmektedir. 

 Mevzuat gereği aynı düzeyde iki programa aynı anda kayıtlı olunamayacağı 

için başka bir yükseköğretim kurumunda tezli yükseklisans veya doktora 

programında kayıtlı öğrencilerimizin kayda gelmeden önce diğer kayıtlarını 

(devam edilmeyen, pasif veya çok eski bir kayıt bile olsa) sildirmeleri 

gerekmektedir. (Tezsiz programlar hariç) 

 Kayıt tarihinde yaptırılmayan kayıtlar için hak iddia edilemez. Ek süre hiç bir 

şekilde verilemez. 

 Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 20 Şubat 2018 tarihinde 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca ilan edilecektir. Kesin Kayıtlar 22-23 

Şubat 2018 tarihinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

 2017-2018 Bahar yarıyılı ders kayıtları 12-16 Şubat 2018 tarihlerinde 

yapılacağından; kesin kaydı gerçekleşen öğrencilerimizin bu tarihlerde ders 

kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.  

 Kesin kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci bilgi sistemi giriş için Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığından  gtu uzantılı mail adresi ve şifresi almanız 

gerekmektedir. 

 İngilizce hazırlık okuyacak olan yükseklisans öğrencilerimizin kesin kayıtlarını 

gerçekleştirdikten sonra Yabancı Diller Bölümü’ne giderek hazırlık sınıfı için 

kayıt yaptırmaları gerekmketedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tezsiz ikinci öğretim programları için:  

Seç ilen ders adedi x 900. -TL (Proje dersi kredil i dersler ile  

birlikte alındığında ücretsiz; bir dönemde sade ce proje dersine 

kayıtlanıldığında ücretlidir.)  



 

Tezli ikinci öğretim programları için:  

Seç ilen ders adedi x 1.500. -TL (Seminer dersleri ücretsizdir.  

Uzmanlık alan dersi için;  öğrenim boyunca bir kez ücret 

ödenecektir.)  

 

 Ders ücret inin;  T.C Kimlik No ve Öğrenci Ad Soyadı 

belirtilmek suretiyle ;  öğrencinin kayıtl ı  olduğu program ve 

enstitü bazında; aşağıda belirtilen banka hesap 

numaralarına  yatırılarak ,  dekontun; kayıt esnasında öğrenci 

işlerine tesl im edilmesi gerekmektedir. Şube harici  yapılan 

EFT işlemlerinde hesap adının Gebze Teknik Üniversitesi  

olarak giri lmesi  ve  (Bankamatik veya internet Bankacılığı 

aracılığı ile  yapılan işlemler) kayda gelmeden bir gün önce 

yapılması gerekmektedir.  (EFT işlemleri  genellikle aynı 

gün hesaba geçmediği  için ancak üniversite hesap 

dökümünde gerekli  ödemenin hesaplara geçmiş olduğu  teyit 

edildikten sonra kayı t işlemi gerçekleştiri lebilmektedir. ) 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

İkinci Öğretim Tezsiz 

Yüksek Lİsans Programı  

 

 

Hesap No:1299-06000196 

IBAN: TR02 0001 2001 

2990 0006 0001 96 

HALKBANKASI 

ÇAYIROVA ŞB. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İkinci Öğretim Tezsiz 

Yüksek Lİsans Programı 

Hesap No:1299-06000198 

IBAN: TR45 0001 2001 

2990 0006 0001 98 

HALKBANKASI 

ÇAYIROVA ŞB. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İkinci Öğretim Tezli 

Yüksek Lİsans Programı 

HesapNo:1299-06000194 

IBAN: TR56 0001 2001 

2990 0006 0001 94 

HALKBANKASI 

ÇAYIROVA ŞB. 

Biyoteknoloji Estitüsü 

İkinci Öğretim Tezli 

Yüksek Lİsans Programı 

Hesap No:1299-06000247 

IBAN: TR80 0001 2001 

2990 0006 0002 47 

 

HALKBANKASI 

ÇAYIROVA ŞB. 

                           Gebze Teknik Üniversitesi 

Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığı  


