
Gebze Teknik Üniversitesi 

Nanoteknoloji Enstitüsü 

Nanobilim ve Nanomühendislik Bölümü 

Seminer Dersi Esasları 

Address: Gebze Technical University, R Block, Instıtute of Nanotechnology, 41400 Kocaeli 
Telephone: +90 262 605 17 55 E-mail: nano@gtu.edu.tr Web: nano.gtu.edu.tr 

 

 

 

1. Her akademik dönemin başında Nanoteknoloji Enstitüsü Müdürü tarafından Yüksek 

Lisans ve Doktora programları için ayrı ayrı seminer koordinasyonlarından sorumlu 

Öğretim Üyesi atanır. 

(Dr. Öğr. Üyesi Nihan AYDEMİR Yüksek Lisans Seminerlerinden, Dr. Öğr. Üyesi 

Osman EKSİK ise Doktora Seminerlerinden sorumludur.) 

2. Seminer dersi/dersleri alan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri aşağıdaki bilgileri 

ilgili Araştırma Görevlisine e-mail olarak bildirmeleri gerekmektedir. 

• Dersin/derslerin adı ve kodu 

• Öğrenci adı soyadı 

• Öğrenci numarası 

• Öğrenci e-mail adresi (gtu.edu.tr uzantılı olmak zorunda) 

• Danışman adı soyadı 

• Seminer/seminerlerin başlığı 

3. Seminer I dersinin konusu öğrencinin tezinin genel konusu hakkında olmalıdır. 

Seminer I dersinden geçmek için İngilizce olarak en az 1 adet mini derleme, derleme 

makalesi, araştırma makalesi ya da kitap bölümü (ulusal ya da uluslararası) 

dergilere/yayıncılara yollanmış olması gereklidir. 

4. Seminer II dersinin konusu ise tez çalışması kapsamında yapılan çalışmaların bir 

kısmını içermelidir. 

5. Seminer dersleri 3. ve 4. dönemlerde alınır. 

6. Madde 2’deki bilgilerin en geç ekle/çıkar tarihinden 1 hafta sonra bildirilmesi 

gerekmektedir. Ekle/çıkar tarihleri arasında bir farklılık olması durumunda, son tarihli 

olan referans alınacaktır. 

7. Seminer sunumları, ekle/çıkar tarihinden iki hafta sonra başlayacaktır. 

8. Seminer sunumlarının olduğu oturumlar her hafta Cuma günü saat 14:00’da yapılır. 

9. Seminer programlarında yoğunluk olması durumunda programdan sorumlu Öğretim 

Üyesi’nin onayı doğrultusunda Cuma günü saat 10:00’da ek oturum açılır. 
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10. Dönem içerisinde seminer başlığı/başlıklarında bir değişiklik olacak ise öğrenci 

danışmanları ilgili Araştırma Görevlisine e-mail atarak bildirmeleri gerekmektedir. Aksi 

takdirde bildirilen başlık değişiklikleri dikkate alınmayacaktır. 

(Arş. Gör. Fatmanur KOCAMAN KABİL, Arş. Gör. Hasan TOPAÇLI) 

11. Seminer programı/programları Nanoteknoloji Enstitüsü sayfasında ilan edilecektir. 

Güncelleme olması durumunu göz önüne alarak öğrenciler siteyi takip etmeleri 

gerekmektedir. Bilgilendirme amacıyla herhangi bir e-mail atılmayacaktır. 

12. Seminer yer, tarih ve saatlerinde değişiklik talep edilmeyecektir. Sağlık 

durumlarından kaynaklı aksama ve ertelemeler olması durumunda devlet 

hastanelerinden alınmış sağlık raporu ve dilekçe ile takip eden 1 hafta içerisinde 

Nanoteknoloji Enstitüsü Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Dilekçeler 

Nanoteknoloji Enstitüsü tarafından kabul edilirse bu öğrenci/öğrenciler için ileri bir 

tarihte seminer yer, tarih ve saat belirlenerek 1 hafta içerisinde ilan edilecektir. 

13. Seminer dersi/dersleri alan öğrencilerin danışmanları öğrencilerinin vereceği 

seminerin/seminerlerin bulunduğu oturumun tamamında bulunmalıdırlar. 

14. Seminer dersi/dersleri alan öğrencilerin seminerlere katılımı zorunludur. Seminer 

oturumlarının %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Devamsız olan öğrenciler 

sunum yapsalar bile ilgili derslerden F notunu alırlar. (Yüksek Lisans/Doktora öğrenci 

durumları fark etmeksizin bütün seminer oturumları için geçerlidir.) 

15. Seminer dersini/derslerini alan öğrencinin danışmanı öğrencisinin seminer 

oturumuna katılamaz ise ilgili Araştırma Görevlisine e-mail ile bildirim yapması 

gerekmektedir. 1 hafta içinde öğrencisinin/öğrencilerinin seminerlerini yapacağı 

alternatif yer, tarih ve saat Nanoteknoloji Enstitüsü ana sayfasından ilan edilecektir. 

16. Seminer dersi almamış yüksek lisans ya da doktora öğrencileri, istedikleri seminer 

sunumlarına katılabilirler. 

17. Seminer sunumları İngilizce olarak hazırlanıp sunulmalıdır. 
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