
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ YABANCI ÖĞRENCİ YÖNERGESİ  

  
Dayanak, Amaç, Kapsam  
Madde-1 
 
Bu “Esaslar”; Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 
(Yönetmelik) uyarınca, GTÜ’de lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran yabancı uyruklu 
öğrencilerde aranacak kabul şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.  
 
Enstitüler, gerektiğinde, Yönetmelik ve bu “Senato Esasları” çerçevesinde kalmak kaydıyla, 
ilave şartlar isteyebilirler.  
 
Bu “Esaslarda” belirtilmeyen hususlarda mevcut Yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuat 
uygulanır. 
 
Adaylardan İstenecek Öğrenim Belgeleri  
Madde-2 
 
GTÜ’de lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran yabancı uyruklu öğrencilerden, 
Türkiye’deki ikametleri için ilgili mevzuat gereği talep edilecek belgelerin dışında, adayların 
öğrenimi ile ilgili istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir: 
 
a) Başvuru formu.   
 
b) YÜKSEK LİSANS için başvurulan programlara lisans, DOKTORA için başvurulan 
programlara yüksek lisans diploması ve onaylı Türkçe çevirisi (Yabancı ülke yükseköğretim 
kurumlarından alınmış diplomalar için Enstitü tarafından YÖK’e diploma uygunluğu 
sorulacaktır. YÖK'ün uygun görmesini takip eden ilk dönemde başvuru işleme konacaktır). 
 
c) Tamamlanmış lisans ve yüksek lisans programlarının transkripti İngilizce veya Türkçe 
değilse, İngilizceye çevrilmiş onaylı transkript belgesi (Transkript belgesi Türkçe ise çeviri 
yapılmasına gerek yoktur). 
 
d) Adayların başvurdukları program türünün T.C. uyruklu öğrenciler için ilan edilen giriş 
sınavları ilanında belirtilen ALES puan şartını sağlamaları gerekir. Bu kapsamda ALES 
belgesi yerine GRE/GMAT sınav sonuçları da geçerlidir. 
 
Ayrıca yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora 
veya başka bir yüksek lisans programına başvuran adaylar ile, yüksek lisans öğrenimine 
başladıktan sonra kayıtlarının silinmesi sebebiyle öğrenimine en fazla bir yarıyıl ara veren 
adayların önceki ALES veya eş değeri belgeleri geçerlidir. (değişiklik: 07 Kasım 2013 tarih 
ve 2013/34-02 sayılı senato kararı) 
 
 
e) -Tüm adaylar T.C. uyruklu öğrenciler için ilan edilen YÜKSEK LİSANS/DOKTORA giriş 
sınavındaki İngilizce dil şartını sağlamakla yükümlüdür. 
- % 30 İngilizce eğitim yapılan anabilim dallarında, aday Türkçe ders/dersler almak istiyorsa, 
TÖMER sertifikası edinmesi gerekmektedir.  



İlgili anabilim dalında sadece Türkçe eğitim yapılıyorsa adayın TÖMER sertifikası edinmesi 
gerekmektedir. (değişiklik: 07 Kasım 2013 tarih ve 2013/34-02 sayılı senato kararı) 
 
f) Mülga (07.11.2013 tarih ve 2013/34-02 sayılı Senato Kararı.) 
 
Diğer Şartlar  
Madde-3 
 
1. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, ön görülen YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA 
programları için ilan edilmiş T.C. uyruklu öğrenci kontenjanının % 20’sini aşmayacak sayıda 
belirlenir.  
 
2. Adaylar; diplomaları başvurulan programa uygun olmak kaydıyla, YÜKSEK LİSANS ve 
DOKTORA programları için en çok 2 program tercihi yapabilirler.  
 
3. Eğitim-öğretim açısından yabancı uyruklu öğrenciler de T.C. uyruklu öğrencilere 
uygulanan Yönetmeliğe tabidirler.  
 
4. Başvurusu kabul edilenlerin kayıt işlemleri vb. hususlar GTÜ Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Öğrenci vizesi bulunmayan öğrencinin kaydı yapılmaz.  
 
5. Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar 
kayıt hakkını kaybederler. 
Yürürlük  
Madde-4 
Bu “Esaslar” Senato’ da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  
 
Yürütme 
Madde-5 
Bu “Esasları” GTÜ Rektörlüğü yürütür.   
 
 

  Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararı 
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