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NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI  

PROGRAM ADI TEZLİ 

YÜKSEK 

LİSANS 

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR  

SNV Y

G 

ALES DİĞER 

Nanobilim ve 

Nanomühendislik 

(%100 İngilizce) 

20 - Sayısal 

en az 60 

Adayların üniversitelerin mühendislik 

veya fen bilimleri / temel bilimler 

bölümlerinden lisans mezunu olmaları 

şartı aranır. 

 

 

Mülakat Yeri Nanoteknoloji Enstitüsü Derslik (R Blok)  
 

 

SNV: SINAV   YG: YATAY GEÇİŞ 

 

 

Başvuru Süresi 15 Mayıs 2017 - 12 Haziran 2017 

Mülakat Sınav Tarihi 20 Haziran 2017 Saat: 10.00 

Sınav Sonuçları 22 Haziran 2017 

Kesin Kayıt Tarihleri 23 Haziran 2017 

 

(Bilgilendirmeler http://www.gtu.edu.tr ve nano.gtu.edu.tr sayfalarında yayınlanacaktır.)  

 

İletişim:  

Gebze Teknik Üniversitesi  Öğrenci  İşleri  Daire Başkanlığı  Gebze /  KOCAELİ   

Tel.:   0 262  605 11 10-12-13-14-16-17-18  
 

BAŞVURU ESASLARI:  

  ALES puanı 3 (üç) yıl ,  GRE/GMAT puanı 5 (beş) yıl ,  

YDS/eYDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL puanı 5 (beş) yıl ,  TOEFL İBT puanı 2 (iki)  yıl  

geçerlidir .   

 

  ALES Sayısal  puanı yerine eşdeğeri  GRE Quantitat ive, GMAT Total  puanı kabul  

edil ir . 

 

  Adaylardan YDS/eYDS /ÜDS/KPDS/YÖKDİL  İngilizce’den en az 60 veya TOEFL 

iBT’den en az 72 puanlarına sahip olması şartı aranır.  

 

 Tezli  Yüksek Lisans programına, Lisans diploması olanlar ve eğit imini başarıyla  

sürdüren ancak o dönem sonunda mezun olabilecek durumdaki  öğrenciler başvurabil ir .  

 

 Her aday; farklı Enstitüler de dahil olmak üzere toplam en fazla 2 farklı tezli lisansüstü 

programına başvurabilir. Tezsiz Yüksek Lisans programları  hariç,  aynı  anda birden fazla 

Lisansüstü Programa kayıt  yapılamaz ve devam edilemez.  

 

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:  

http://www.gtu.edu.tr/


 

Gebze Teknik Üniversitesi  2017 -2018 Eğitim Öğretim Güz Yarıyıl ı  l isansüstü 

öğrenci başvuruları  elektronik ortamda yapılacak olup;  aşağıda belirti len 

belgelerin taratılarak başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.  

 

1-)  Elektronik ortamda eksiksiz doldurulmu ş;  öğrencinin gireceği programı belirt ir  

başvuru formu,  

2-)  Ayrıntı l ı  Özgeçmiş,  

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

Yönetmeliği’ne uygun çekilmiş),  

4-)  ALES ve senato tarafından eşdeğerliği  kabul edilen GRE, GMAT sonuç belgesi ,  

5-)  Mezun olan adaylar için l isans diploması,  h enüz mezun olmamış ancak mezuniyet  

aşamasında olan öğrenciler için not döküm belgesi ,   

Kesin kayıt  esnasında mezuniyet belgesi  aranacak olup, mezuniyet belgesi  olmayan 

adaylar kayıt  haklarını  kaybedece klerdir .   

 

6-)  YDS/eYDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL/TOEFL iBT sonuç belgesi .  

7-)  Yabancı Üniversite Mezunları  İçin YÖK Denklik Belgesi  

 

 

ÖNEMLİ  

 

  Başvuru süresince her gün sonunda müracaatları  onaylanan ve reddedilen 

adayların isimleri  Gebze Teknik Üniversitesi  Öğrenci  İşleri  Daire Başkanlığı  internet 

sayfasından i lan edilecektir .  

 

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

yerlerinde hazır  bulunmaları  gerekmektedir.  

 

 Mülakatlarda başarıl ı  olup; kayıt hakkı kazanan adayların,  kesin kay ı t  için 

istenen belgelerin asl ı  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  tes l im etmeyen adaylar kesin kayıt  ha kkını 

kaybedecek olup, herhangi bir  hak iddia edemezler.  

 


