
 

 

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ 

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI 

 

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI 

 

PROGRAM ADI 

TEZLİ YÜKSEK 

LİSANS 

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR 

YİK* YUK* YG* ALES DİĞER 

Havacılık ve Uzay 

Teknolojilerinde 

Uygulamalı İtki 

Sistemi Tasarım 

Mühendisliği 

(İngilizce)  

 

20 - - Sayısal 

en az 65 

Adayların Malzeme Bilimi ve 

Mühendisliği veya Metalürji ve 

Malzeme Mühendisliği veya Makine 

veya  Mekatronik veya Elektrik, 

Elektronik  veya Kontrol 

Mühendisliği veya  Uçak veya Gemi 

İnşaat  Bölümlerinden lisans mezunu 

olmaları şartı aranır. 
 

Mülakat Yeri Enerji Teknolojileri  Enstitüsü  
 

  *YİK: Yurtiçi Öğrenci Kontenjanı, YUK: Yurtdışı Öğrenci Kontenjanı, YG: Yatay Geçiş Kontenjanı 
 

 

Başvuru Süresi 24 Mayıs-15 Haziran 2021 

İngilizce Yeterlik Sınavı  21 Haziran 2021 

Lisansüstü Giriş Sınavları 23-25 Haziran 2021 

Sınav Sonuçları 05 Temmıuz 2021 

Kesin Kayıt Tarihleri 12 Temmuz 2021-27 Ağustos 2021 
 

(Bilgilendirmeler http://www.gtu.edu.tr, http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci-isleri-daire-

baskanligi.aspx ve http://enerji.gtu.edu.tr sayfalarında yayınlanacaktır.) 
 

İletişim:  

Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci İşler i Daire Başkanlığı Gebze / KOCAELİ  

ogrenci@gtu.edu.t r  

Gebze Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Enstitüsü 41400 Gebze – KOCAELİ /  

Türkiye  ener j i@gtu.edu.t r   

 

BAŞVURU ESASLARI:  

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

YDS/YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL puanı 5  (beş) yıl,  GT Ü İngil izce Yeter l ik S ınavı 

puanı 2 (iki) yıl geçer lidir .  TOEFL IBT  puanı 2 ( iki) yıl geçer lidir .  

  ALES Sayısal puanı yer ine eşdeğer i GRE (Quantita t ive) 151 puanı kabul edil ir .  

  Adaylardan GTÜ İngil izce Yeter l ik Sınavından son iki yıl içer is inde en az 60 puan 

alanlar  ile YDS/eYDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL İngil izce’den en az 60  veya TOEFL 

IBT’den en az  72  puanına sahip olmas ı şar t ı aranır .  

  Programa 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.  

o  İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim hakkı bulunmamaktadır.  

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


  Tezli Yüksek Lisans Programına,  Lisans diploması olanlar  veya dönem sonunda  

mezun olabilecek durumda olup kes in kayıt  esnasında mezuniyet belgeler ini  

sunabilecek öğrenciler  başvurabil ir .  

  Her aday farklı Enstitü ler  de dahil olmak üzere toplam en fazla  2 farklı Tezli  

Lisansüstü programına başvurabil ir .  Tezs iz Yüksek Lisans Programlar ı har iç,  aynı 

anda birden fazla  Lisansüstü Programa kayıt  yapılamaz ve devam edilemez.  

  Yabancı öğrenciler  l isa nsüstü programlara ilgil i yar ıyıldaki son başvuru tar ihine 

kadar  Enst itü tarafından istenen belgeler le b ir likte elektronik or tamdan 

(enerj i@gtu.edu.tr )  veya posta  yolu  i le başvuru yapabil ir .  Yabancı öğrenciler  için 

mülakat gerekmemekle b ir l ikte,  program yürütme kurulu/koordinatörü isterse,  

elektronik or tamda istediği aday i le karşıl ıklı görüşme talep edebil ir .  Enstitü  

Yönet im Kurulu,  değer lendirmeler i dikkate alarak başar ılı bulduğu öğrenciler i  

şar t lı kabul eder  ve öğrenciler e kabul mektubu gönder il ir .  

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:  
 

Gebze Teknik Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyı lı  

li sansüstü öğrenci başvuruları elektronik ortamda yapılacak olup; aşağıda 

belirti len belgelerin taratılarak başvuru formuna  eklenmesi gerekmektedir.  

 
1)   Eksiks iz doldurulmuş başvuru formu,  
2)   Ayrınt ı l ı Özgeçmiş,  

3)   Bir  adet ves ikalık fotoğraf (Yükseköğret im Kurumlar ı Kılık,  Kıyafet  

Yönetmeliği’ne uygun çekilmiş),  
4)   ALES ve Senato tarafından eşdeğer liği kabul edilen GRE (Quant ita t ive)  sonu ç 

belges i,  

5)   Mezun olan adaylar  için l isans dip loması ve not dökümü belgesi,  

6)   Henüz mezun olmamış ancak mezuniyet a şamas ında olan öğrenciler  not dökü m 
belges ini başvuru ekranındaki diploma  ve not dökümü kısmına mükerr er  

yüklemelidir ler ,  

7)   Kesin kayıt  es nasında mezuniyet belges i aranacak olup,  mezuniyet belges i olmayan 
adaylar  kayıt  haklar ını kaybedeceklerdir .  

8)   YDS/eYDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL/TOEFL IBT sonuç belges i.  

9)   Yabancı Ünivers ite mezunlar ı iç in YÖK Denklik /Tanınır l ık  Belges i.  
10)   Tei antetli programa Başvuru  Referans mektubu 

 

 

mailto:enerji@gtu.edu.tr


 

ÖNEMLİ  
   Başvuru formları başvuru süreci tamamlandıktan sonra değerlendirilerek, mül akata 

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

baskanligi.aspx adresinden ilan edilecektir.  

 Adaylar ın; belirt ilen tar ih ve saat te resimli kimlik ler i ile bir likte mülakat  

yer ler inde hazır bulunmalar ı gerekmektedir.  

 Mülakat larda başarı lı olup; kayıt hakkı kazanan adayların,  kesin kayıt  için 

istenen belgeler in aslı veya onaylı örnekler i ile bir likte,  kayıt  tar ihler inde 

Öğrenci İşler i Daire Başkanlığ ı’na başvurması gerekmektedir.  Belge ler inin 

aslını veya (noter veya resmî kurumlarca) onaylı suret ini teslim etmeyen adaylar  

kesin kayıt  hakkını kaybedecek o lup, herhangi bir hak iddia edemezler.  

 

 

 

 

 

 

 


