2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ
GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI
BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR
TEZLİ YÜKSEK
PROGRAM ADI
LİSANS
YİK* YUK*
YG* ALES
DİĞER
Nanobilim ve
20
10
5
Sayısal Adayların üniversitelerin
Nanomühendislik
en az 60 Mühendislik veya Fen Bilimleri
(%100 İngilizce)
/Temel Bilimler Bölümlerinden
lisans mezunu olmaları şartı
aranır.
Mülakat Yeri

Nanoteknoloji Enstitüsü Derslik (R Blok)

*YİK: Yurtiçi Öğrenci Kontenjanı, YUK: Yurtdışı Öğrenci Kontenjanı, YG: Yatay Geçiş
Kontenjanı
Başvuru Süresi
İngilizce Yeterlik Sınavı
(Tezli
Yüksek
Lisans
Programına
başvuran
adaylar için)
Mülakat Sınav Tarihi
Yüksek
Lisans
Sınav
Sonuçları
Kesin Kayıt Tarihleri

27 Mayıs-26 Haziran 2020
13 Temmuz 2019

14 Temmuz 2020
24 Temmuz 2020

Saat: 10:00

27 Temmuz - 28 Ağustos 2020

(Bilgilendirmeler http://www.gtu.edu.tr, http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci isleri-daire-baskanligi.aspx ve http://nano.gtu.edu.tr sayfalarında yayınlanacaktır.)

İletişim:
Gebze Tekni k Üni versitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlı ğı Gebze / KOCAELİ
ogrenci @gtu.edu.tr
Gebze Tekni k Üni ver sitesi Nanoteknoloj i Enstitüsü 41400 Gebze – KOCAELİ /
Türki ye
nano@gtu.edu.tr

BAŞVURU ESASLARI:

 ALES
puanı
5
(beş)
yıl,
GRE/GMAT
puanı
5
(beş)
yıl,
YDS/eYDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL puanı 5 (beş) yıl, TOEFL IBT / GTÜ İngilizce
Yeterlilik sınavı puanı 2 (iki) yıl geçerlidir.
 ALES Sayısal puanı yerine eşdeğeri GRE (Quantitative) 150 puanı kabul edilir.
Adaylardan YDS/eYDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL/ GTÜ İngilizce Yeterlilik sınavından
en az 60 veya TOEFL IBT’den en az 72 puanı na sahip ol ması şartı aranır.
 Yüksek Lisans Programına başvuran adayların, yukarıda belirtilen dil puanları ve
muafiyetleri mevcut değilse, GTÜ İngilizce Dil Seviye Tespit Sınavına girmelidir. Bu
sınavdan;
o 60 puanın altında not alanlar mülakat sınavına giremez.
o 60 ve üzeri puan alanlar mülakat sınavına girme hakkı kazanır.
 Tezli Yüksek Lisans Programına, Lisans dipl oması olanlar veya dönem sonunda
mezun olabilecek durumda olup kesin kayıt esnasında mezuni yet bel gelerini
sunabilecek öğrenciler başvurabilir.
 Her aday far klı Enstit üler de dahil ol mak üzere toplam en fazla 2 farklı Tezli
Lisansüstü programı na başvurabilir. Tezsi z Yüksek Lisans Progr amları hariç,
aynı anda birden fazla Lisansüstü Programa kayıt yapılamaz ve devam edilemez.
 Yabancı öğrenciler lisansüstü programlara il gili yarı yıldaki son başvur u tarihine
kadar Enstitü tarafından istenen bel gel erle birlikte elektronik ortamdan
(nano@gtu.edu.tr ) veya posta yolu ile başvur u yapabilir. Yabancı öğrenciler için
mülakat gerekmemekl e birlikte, program yürüt me kurul u/ koordi natörü isterse,
elektroni k ortamda istediği aday ile karşılıklı görüşme talep edebilir. Enstitü
Yöneti m Kurulu, değerlendirmeleri di kkate alarak başarılı bulduğu öğrencileri
şartlı kabul eder ve öğrencilere kabul mektubu gönderilir.
BAŞVURU İÇİN İ STENEN BELGELER:
Gebze Tekni k Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı
lisansüstü öğrenci başvuruları elektroni k ortamda yapılacak olup; aşağıda
belirtilen belgelerin taratılarak başvuru f ormuna eklenmesi gerekmektedir.
1) Eksiksi z doldurul muş başv uru for mu,
2) Ayrıntılı Özgeçmiş,
3) Bir adet vesi kalı k fotoğraf ( Yükseköğreti m Kurumları Kılık, Kıyafet
Yönet meli ği’ne uygun çekil miş),
4) ALES ve Senato tarafından eşdeğerli ği kabul edilen GRE (Quantitative) sonuç
belgesi,
5) Mezun olan adaylar için lisans diplo ması ve not dökümü bel gesi,
6) Henüz mezun ol mamı ş ancak mezuni yet aşamasında olan öğrenci ler not dökü m
belgesini başvuru ekranındaki diploma ve not dökümü kısmı na mükerrer
yüklemelidirler,
7) Kesin kayıt esnasında mezuni yet belgesi aranacak olup, mezuniyet bel gesi
ol mayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekl erdir.
8) YDS/eYDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL/TOEFL IBT / GTU Yabancı Dil Muafiyet Belgesi
sonuç bel gesi.
9) Yabancı Üni versite mezunları iç in YÖK Denkli k Bel gesi/Tanınırlık Bel gesi.
ÖNEMLİ
 Başvuru formları başvuru süreci tamamlandıktan sonra değerlendirilerek, mülakata
girmeye hak kazanan öğrenciler http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci -isleridairebaskanligi.aspx adresinden ilan edilecektir.

 Adayların; belirtilen tarih ve saatte resimli kimlikleri ile birlikte mülakat yerlerinde
hazır bulunmaları gerekmektedir.
 Mülakatlarda başarılı olup; kayıt hakkı kazanan adayların, kesin kayıt için
istenen belgelerin aslı veya onaylı örnekleri ile birlik te, kayıt tarihlerinde Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı ’na başvur ması gerekmektedir. Bel gelerinin aslını veya (noter
veya resmî kurumlarca) onaylı suretini teslim et meyen adaylar kesin kayıt hakkını
kaybedecek olup, he rhangi bir hak iddia edemezler.
YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI
1) Yukarıda açı klanan başvuru şartları sağlanmalıdır.
2) Bulunduğu yüksek l isans programında en az bir yarı yılı tamaml amış ve AGNO’sı
en az 3.00 olan öğrenci, yüksek lisans programlarına geç iş yapabilir.
3) Bulunduğu doktora programında en az bir yarı yılı tamamlamış ol ması ve AGNO’sı
en az 3.25 olan öğrenci, doktora programlarına geçiş yapabilir.
4) Disiplin cezası al mamış ol malıdır.
5) Tezli ve Tezsi z yüksek lisans programları arasında ya tay geçiş yapılamaz.
6) Enstitümüz lisansüstü progr amlarına yatay geçiş için başvuracak öğrencilerin en
geç 26 Haziran 2020 tarihine kadar ilgili Ensti tü Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları
gerekir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ
GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI
BAŞVURUDA
ARANACAK
DOKTORA
ŞARTLAR
PROGRAM ADI
YİK* YUK
YG*
ALES
DİĞER
*
Nanobilim ve
10
10
5
Sayısal
Üniversitelerin Fen, Temel
Nanomühendislik
en az 60 Bilimler,
Mühendislik,
(%100 İngilizce)
Nanobilim, Nanoteknoloji,
Nanomühendislik,
Biyoteknoloji veya muadili
programlarından tezli yüksek
lisans mezunu olmaları şartı
aranır.

Mülakat Yeri

Nanoteknoloji Enstitüsü Derslik (R Blok)

*YİK: Yurtiçi Öğrenci Kontenjanı, YUK: Yurtdışı Öğrenci Kontenjanı, YG: Yatay Geçiş
Kontenjanı
Başvuru Süresi
Mülakat Sınav Tarihi
Sınav Sonuçları
Kesin Kayıt Tarihleri

27
16
24
27

Mayıs-26 Haziran 2020
Temmuz 2020 Saat: 10:00
Temmuz 2020
Temmuz – 28 Ağustos 2020

(Bilgilendirmeler http://www.gtu.edu.tr, http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci isleri-daire-baskanligi.aspx ve http://nano.gtu.edu.tr sayfalarında yayınlanacaktır.)
İletişim:
Gebze Tekni k Üni versitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlı ğı Gebze / KOCAELİ
Gebze Tekni k Üni versitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlı ğı, Kocaeli
ogrenci @gtu.edu.tr
Gebze Tekni k Üni ver sitesi Nanoteknoloj i Enstitüsü 41400 Gebze / KOCAELİ Türki ye
nano@gtu.edu.tr

BAŞVURU ESASLARI:
 ALES
puanı
5
(beş)
yıl,
GRE/GMAT
puanı
5
(beş)
yıl,
YDS/eYDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL puanı 5 (beş) yıl, TOEFL IBT puanı 2 (i ki) yıl
geçerlidir.
 ALES Sayısal puanı yerine eşdeğeri GRE (Quantitative) 15 0 puanı kabul edilir.
 Adaylardan YDS/eYDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL İngili zce’den en az 60 veya TOEFL
IBT’den en az 72 puanına sahip ol ması şartı aranır.
 Doktora Programına, Yüksek Lisans diploması olanlar veya dönem sonunda mezun
olabilecek dur umda olup kesin kayıt esnasında mezuni yet b el geleri ni sunabilecek
öğrenciler başvurabilir.
 Her aday; farklı Enstitüler de dahil olmak üzere toplam en fazla 2 farklı Tezli
Lisansüstü Programına, doktora için ise bir programa başvurabilir. Tezsiz Yüksek
Lisans Programları hariç, aynı anda birden fazl a Lisansüstü Programa kayıt
yapılamaz ve devam edilemez.
 Yabancı öğrenciler Li sansüstü Programlara i lgili yarıyıldaki son başvuru tarihine
kadar Enstitü tarafından istenen bel gel erle birlikte elektronik ortamdan
(nano@gtu.edu.tr ) veya posta yolu ile başvuru yapabilir. Yabancı öğrenciler için
mülakat gerekmemekl e birlikte, program yürüt me kurulu/ koordi natörü isterse,
elektroni k ortamda istediği aday ile karşıl ıklı görüşme talep edebilir. Enstitü
Yöneti m Kurulu, değerle ndirmeleri di kkate alarak başarılı bulduğu öğrencileri
şartlı kabul eder ve öğrencilere kabul mektubu gönderilir.
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:
Gebze Teknik Üniversit esi 2020-2021 Eğiti m-Öğretim Güz Yarıyılı lisansüstü
öğrenci başvuruları elektronik ortamda yapılacak olup; aşağıda belirtilen
belgelerin taratılarak başvuru f ormuna ekl enmesi gerekmektedi r.
1) Eksi ksi z doldurul muş başvuru for mu,
2) Ayrıntılı Özgeçmiş,
3) Bir adet vesi kalı k fotoğraf ( Yükseköğreti m Kurumları Kılık, Kı yafet
Yönet meli ği’ne uygun çekil miş),
4) ALES ve senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GRE (Quantitative) sonuç
belgesi,
5) Mezun olan adaylar için lisans ve yüksek lisans diploması ve not dökümü
belgesi,
6) Henüz mezun ol mamı ş ancak mezuni yet aşamasında olan öğrencil er not döküm
belgesini başvuru ekranındaki diploma ve not dökümü kısmı na mükerrer
yüklemelidirler,
7) Kesin kayıt esnasında mezuni yet bel gesi aranacak olup, mezuniyet bel gesi
ol mayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekl erdir.
8) YDS/eYDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL/TOEFL i BT sonuç bel gesi.
9) Yabancı Üni versite mezu nları için YÖK Denkli k Bel gesi/ Tanınırlık Bel gesi

ÖNEMLİ
 Başvuru formları başvuru süreci tamamlandıktan sonra değerlendirilerek, mülakata
girmeye hak kazanan öğrenciler http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci isleridaire-baskanligi.aspx adresinden ilan edilecektir.
 Adayların; belirtilen tarih ve saatte resimli ki mli kleri ile birlikte mülakat
yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 Mülakatlarda başarı lı olup; k ayıt hakkı kazanan adayların, kesin kayıt için
istenen belgelerin aslı veya onaylı örnekleri i le birlikte, kayıt tarihlerinde Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı’na başvur ması ger ekmektedir. Bel geleri nin aslını veya
(noter veya resmî kur umlarca) onaylı suretin i teslim et meyen adaylar kesin kayıt
hakkı nı kaybedecek ol up, herhangi bir hak i ddia edemezler.
YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI
1) Yukarıda açıklanan başvuru şartları sağlanmalıdır.
2) Bulunduğu yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve AGNO’sı en az
3.00 olan öğrenci, yüksek lisans programlarına geç iş yapabilir.
3) Bulunduğu doktora programında en az bir yarıyılı tamamlamış olması ve AGNO’sı en
az 3.25 olan öğrenci, doktora programlarına geçiş yapabilir.
4) Disiplin cezası almamış olmalıdır.
5) Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz.
6) Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş için başvuracak öğrencilerin en geç 26
Haziran 2020 tarihine kadar ilgili Enstitü Müdürlüğün e başvuruda bulunmaları gerekir.

