
 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2018-2019 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI 
 

ANABİLİM 

DALI  

 BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR  

SNV YG ÖÖ YDÖK  

İktisat tezli 

yüksek lisans 

30 2 1  ALES Sayısal/ Sözel/Eşit ağırlık puanı en 

az 70 olan; tüm lisans mezunları  

İşletme (tezli 

yüksek lisans) 

30 2 2  ALES Sayısal/ Sözel/Eşit ağırlık puanı en 

az 70 olan; tüm lisans mezunları  

Strateji Bilimi 

(tezli yüksek 

lisans) 

30    ALES Sayısal/ Sözel/Eşit ağırlık puanı en 

az 70 olan; tüm lisans mezunları  

İşletme 

(II.Öğretim tezli 

yüksek lisans) 

10 -   ALES Sayısal/ Sözel/Eşit ağırlık puanı en 

az 55 olan; tüm lisans mezunları  

İşletme 

(II.Öğretim 

tezsiz yüksek 

lisans) 

150 - 10  Tüm lisans mezunları (ALES ve yabancı dil 

puanı aranmaz.)  

Uluslararası 

Ticaret ve Finans 

(II.Öğretim 

tezsiz yüksek 

lisans) 

50 - 5  Tüm lisans mezunları(ALES ve yabancı dil 

puanı aranmaz.)  

Girişimcilik ve 

Yenilik Yönetimi 

(II.Öğretim 

tezsiz yüksek 

lisans) 

50 - 5  Tüm lisans mezunları(ALES ve yabancı dil 

puanı aranmaz.)  

 

 

ANABİLİM 

DALI  

 BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR 

SNV YG ÖÖ YDÖK  

İşletme Doktora 20 1 2  ALES Sayısal/ Sözel/Eşit ağırlık puanı en az 

70 olan;  

e-YDS//ÜDS/KPDS İngilizce sınavından en az 

60 puan veya TOEFL IBT 72 sınav puanı alan 

tüm tezli yüksek lisans mezunları  

İktisat Doktora 10 2 2  ALES Sayısal/ Sözel/Eşit ağırlık puanı en az 

70 olan;  

 e-YDS/ÜDS/KPDS İngilizce sınavından en az 

60 puan veya TOEFL IBT 72 sınav puanı alan 

tüm tezli yüksek lisans mezunları  

SNV  = Sınavla Alınacak Öğrenci Kontenjanı  

YG   = GTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki şartları sağlayanlar için yatay geçiş 

kontenjanı  

YDÖK  = GTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki şartları sağlayanlar için yurtdışı 

öğrenci kontenjanı  

ÖÖ   =  Özel Öğrenci Kontenjanı  

 

Başvuru Süresi 14 Mayıs-14 Haziran 2018 



İngilizce Yeterlik Sınavı  20 Haziran 2018 Çarşamba günü (İşletme II. Öğretim tezli; İşletme 

tezli, Strateji Bilimi tezli ve İktisat tezli yüksek lisans adayları için) 

saat 10.00’da   

Mülakat Sınav Tarihi 22 Haziran 2018 Cuma günü (İşletme doktora adayları için) saat 

10.00’da  

Mülakat Sınav Tarihi 22 Haziran 2018 Cuma günü (İktisat doktora adayları için ) saat 

10.00’da 

Mülakat Sınav Tarihi 25 Haziran 2018 Pazartesi günü (İktisat tezli yüksek lisans adayları) 

saat 10.00’da 

Mülakat Sınav Tarihi 25 Haziran 2018 Pazartesi günü (İşletme tezli yüksek lisans adayları) 

saat 10.00’da 

Mülakat Sınav Tarihi 25 Haziran 2018 Pazartesi günü (Strateji Bilimi yüksek lisans adayları 

için) saat 10.00’da 

Mülakat Sınav Tarihi 25 Haziran 2018 Pazartesi günü (Uluslararası Ticaret ve Finans II. 

Öğretim tezsiz yüksek lisans adayları) saat 14.00’de  

Mülakat Sınav Tarihi 26 Haziran 2018 Salı günü (İşletme II. Öğretim tezli yüksek lisans 

adayları) saat 10.00’de 

Mülakat Sınav Tarihi 26 Haziran 2018 Salı günü (İşletme II. Öğretim tezsiz yüksek lisans 

adayları) saat 10.00’da 

Mülakat Sınav Tarihi 26 Haziran 2018 Salı günü (Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi 

II.Öğretim  tezsiz yüksek lisans adayları) saat 10.00’da  

Mülakat Sınav Yeri Gebze Teknik Üniversitesi Yeni İşletme Fakültesi Binası  

Sonuçların İlan Tarihi 29 Haziran 2018 

Kesin Kayıt Tarihleri 02 Temmuz-07 Eylül 2018 

Bilgilendirmeler http://www.gtu.edu.tr ve SBE web sayfasında yayınlanacaktır.  

İletişim:  

GTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  

ogrenci@gtu.edu.tr 

Sosyal Bilimler Enstitüsü   

sbe@gtu.edu.tr 

 

 

 

* ALES puanı 5 (beş) yıl; ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL puanı 5(Beş) yıl; TOEFL IBT, GTÜ İngilizce 

Yeterlik Sınavı puanı 2(İki) yıl; GRE/GMAT puanı 5 (beş) yıl  geçerlidir.  

 

* ALES Sayısal Puanı yerine eşdeğeri GRE Quantitative (152 puan) veya GMAT Total puanı (500 

puan) da kabul edilir.. 

 

* İşletme ve İktisat Doktora programlarına başvuru için adayların YDS/YÖKDİL/ÜDS/KPDS 

İngilizce sınavından en az 60 puan almaları veya TOEFL IBT 72 sınav puanlarına sahip olmaları 

şartı aranır. 

 

* Tezli Yüksek Lisans programına başvuruda bulunan adaylardan ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL 

İngilizce sınavından en az 55 puan alanlar veya TOEFL IBT 66 veya GTÜ İngil izce Yeterl ik 

Sınavından son iki  yıl  içerisinde en az 60 puan alanlar  ile en az son üç yılında İngilizcenin  

anadili olarak konuşulduğu bir ülkede İngilizce eğitim veren bölümlerden  mezun ise İngilizce 

Yeterlik Sınavından MUAF tutulurlar.   

 

* Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat, İşletme ve Strateji Bilimi tezli yüksek lisans adayları İngilizce 

Yeterlik Sınavı’ndan  40’ın altında puan almaları durumunda mülakat sınavına giremezler.  
 

http://www.gtu.edu.tr/
mailto:ogrenci@gtu.edu.tr
mailto:sbe@gtu.edu.tr


* ALES puanı ve Mülakat Sınavı’nın birlikte değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan, ancak 

İngilizce Yeterlik Sınavı’nda 40-60 Puan arasında alanlar “GTÜ Lisansüstü Hazırlık, Eğitim -

Öğretim ve Sınav Yönergesi ’ne göre Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen kontenjanlar 

dahilinde en çok 2 (iki) yarıyıl İngilizce Hazırlık Öğrenimi ’ne tâbi tutulurlar. %100 Türkçe Tezli 

Yüksek Lisans Programlarında ise ders aşamasından başlayabilirler . 

 

* İşletme II.Öğretim Tezli Yüksek Lisans programına başvuruda bulunan adaylar 

ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS İngilizce sınavından en az 55 puan almaları veya TOEFL IBT 66  veya 

GTÜ İngil izce Yeterl ik Sınavından son iki  yıl  içerisinde en az 60 puan alanlar ile en az son 

üç yılında İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede İngilizce eğitim veren bölümlerden 

mezun ise  İngilizce Yeterlik Sınavından MUAF tutulurlar . 

İngilizce Muafiyet  belgesi olmayan adaylar GTU Yabancı diller bölümünün  yapmış olduğu 

İngilizce yeterlilik sınavından en az 60 puan aldıkları takdirde Mülakat sınav hakkı 

kazanırlar. GTU Yabancı diller bölümünün yapmış olduğu İngilizce yeterlilik sınavından 

60 puanın altında kalan adayların İngilizce Hazırlık Sınıfı hakkı bulunmamaktadır.  

 

* Enstitümüzün doktora programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan yüksek lisans 

derecelerini başvurdukları doktora programlarından farklı alanda almış olan adaylarla, 

eksikliklerini gidermek veya başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla yönetmelik 

gereği bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.  Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre 

en çok iki (2) yarıyıldır. Süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.( YÖK 

yönetmeliği) 
 

* Her aday; farklı Enstitülerde dahil olmak üzere topl am en fazla 2 farklı tezli lisansüstü 

programlarına başvuruda bulunabilir. Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç aynı anda birden 

fazla lisansüstü programa kayıt yapılamaz ve devam edilemez. ( YÖK yönetmeliği)  

 

* Ayrıca; her aday tezli lisansüstü programlarının haricinde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 

yer alan tezsiz yüksek lisans programlarına da en fazla 2 farklı başvuruda bulunabilir.  

 

* Lisansüstü Programlara, Lisans/Tezli Yüksek Lisans Diploması olanlar ve eğitimini başarı ile 

sürdüren ancak o dönem sonunda mezun olabilecek durumdaki öğrenciler başvurabilir.  

 

* Mülakat sınavları Gebze Teknik Üniversitesi Yeni İşletme Fakültesi Binasında yapılacaktır.  

 

Müracaat İçin İstenen Belgeler :  

 

Gebze Teknik Üniversitesi 2018-2019 Güz yarıyılı lisansüstü öğrenci başvuruları tamamen 

elektronik ortamda yapılacak olup; aşağıda belirtilen belgelerin taratılarak başvuru formuna 

eklenmesi gerekmektedir. 

 

1-) Gireceği Programı Belirtir İnternet Başvuru Formu  

2-) Ayrıntılı Özgeçmiş  

3-) Bir Adet Vesikalık Fotoğraf ( Yükseköğretim Kurumları Kılık, Kıyafet Yönetmeliğine Uygun 

Çekilmiş) 

4-) ALES/GRE/GMAT sonuç belgesi.  

5-) Yüksek lisans başvurusu için lisans;  doktora başvurusu için lisans ve tezli yüksek lisansa ait 

not döküm belgeleri ve diploma.  

*Henüz mezun olmamış ancak mezun aşamasında olan öğrenciler için not döküm belgesi. Kesin 

kayıtlarda mezuniyet şartı aranacaktır. Mezun olmayan adayların kesin kayıt hakkı bulunamaz.  

*06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olan veya mezun olan 

öğrenciler YÖK kararı uyarınca doktora başvurusunda bulunabileceklerdir.  

6) İşletme ve İktisat Doktora programlarına başvuru için adayların 

YÖKDİL/YDS/ÜDS/KPDS/TOEFL IBT Sonuç belgesi.  



7-) Yabancı Üniversite Mezunları İçin YÖK Denklik Belgesi  

8-) Her bir başvuru için ayrı başvuruda bulunması gerekmektedir.  

9-) Tezli yüksek lisans programına başvuracak adaylar için varsa YÖKDİL /YDS/ÜDS/KPDS/ 

TOEFL IBT/GTÜ sonuç belgesi   

 ( İşletme II.Öğretim Tezli Yüksek Lisans programına başvuruda bulunan adayların YÖKD İL 

/YDS/ÜDS/KPDS/ TOEFL IBT sonuç belgesi başvuru formunda yüklemeleri zorunludur.)   

 

ÖNEMLİ  
 

*Mülakatlarda başarıl ı  olup; kayıt hakkı kazanan adayların,  kesin kayıt  için istenen 

belgelerin aslı  veya onaylı  örnekleri  i le birl ikte,  kayıt  tarihlerinde Öğrenci İşleri  Daire 

Başkanlığı’na başvurması gerekmektedir.  Belgelerinin aslını  veya (noter veya resmi 

kurumlarca) onaylı  suretini  tesl im edemeyen adaylar kes in kayıt  hakkını kaybedecek olup, 

herhangi bir  hak iddia edemeyeceklerdir .  
 

*Başvuru formları  başvuru süreci  tamamlandıktan sonra değerlendiri lerek, mülakata 

girmeye hak kazanan öğrenciler http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci -isleri-daire-

baskanligi.aspx adresinden 18 Haziran 2018 Pazartesi  günü i lan edilecektir .   
 

*Adayların;  belirt i len tarih ve saatte resimli  kimlikleri  i le birl ikte mülakat yerlerinde hazır  

bulunmaları  gerekmektedir.   

*Mülakat sınavları Gebze Teknik Üniversitesi Yeni İşletme Fakültesi Binasında yapılacaktır.  

Yatay Geçiş Şartları : 
1-)Yukarıda açıklanan başvuru şart ları  sağlanmalıdır .  

2-)Bulunduğu yüksek l isans programında en az bir  yarıyıl ı  tamamlamış olması,  başarısız 

dersin olmaması,  AGNO’sı en az 3.00 olması  

3-)Bulunduğu doktora programında en az bir  yarıyıl ı  tamamlamış olması,  başarısız dersin 

olmaması ve AGNO’sı  en az 3.25 olması  

4-)Disiplin cezası  almamış olmalıdır .  

5-)  Tezli  ve Tezsiz yüksek l isans programlar ı  arasında yatay geçiş yapılamaz.  

6-)  Ensti tümüz l isansüstü programlarına yatay geçiş için başvuracak öğrencilerin en geç  13 

Haziran 2018 tarihine kadar ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekir.  

 

 

http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci-isleri-daire-baskanligi.aspx
http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci-isleri-daire-baskanligi.aspx

