
 
 

 

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ  

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ  

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI  

 

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI  

PROGRAM 

ADI 

TEZLİ 

YÜKSEK 

LİSANS 

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR 

SNV YG YÖ ALES DİĞER 

Savunma 

Elektroniği 

(Mikrodalga 

ve Radar) 

Mühendisliği 

(%30 

İngilizce) 

5 - - 
Sayısal 

en az 70 

Üniversitelerin Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği bölümleri 

lisans mezunu olmaları şartı aranır.  

- Niyet mektubu (çalışmak istediği özelleşmiş alan, varsa bu alanla ilgili geçmiş 

çalışmaları, yönelimleri, vb. hk.)  

- 2 adet referans mektubu 

- Çalışmayı planladığı danışmanından alacağı referans mektubu (diğer referans 

mektuplarına ilave) 

- Mülakat yapan jüri üyeleri gerekirse adayı programın Bilimsel Hazırlık 

aşamasına kabul edebilirler, bu durumda olan adaylardan (jürinin uygun 

göreceği altı (6) adet derse kadar) bilimsel hazırlığa kayıt olması beklenir.  

 

 

 

 
 

PROGRAM 

ADI 

TEZLİ 

YÜKSEK 

LİSANS 

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR 

SNV YG YÖ ALES DİĞER 

Savunma 

Bilimi ve 

Teknolojisi 

(%30 

İngilizce) 

5 - - 
Sayısal 

en az 70 

Üniversitelerin Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği bölümleri 

lisans mezunu olmaları şartı aranır.  

 

Adayın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olduğunu gösteren kimlik belgesi  

- Niyet mektubu (çalışmak istediği özelleşmiş alan, varsa bu alanla ilgili geçmiş 

çalışmaları, yönelimleri, vb. hk.)  

- 2 adet referans mektubu (TSK birim amirlerinden)  

- Çalışmayı planladığı danışmanından alacağı referans mektubu (diğer referans 

mektuplarına ilave) 

- Mülakat yapan jüri üyeleri gerekirse adayı programın Bilimsel Hazırlık 

aşamasına kabul edebilirler, bu durumda olan adaylardan (jürinin uygun 



 

göreceği altı (6) adet derse kadar) bilimsel hazırlığa kayıt olması beklenir.  

- Bu programda tez çalışmaları TÜBİTAK MAM laboratuvarlarında yürütülebilir  

 

 

Başvuru Süresi 24 Mayıs-15 Haziran 2021 

İngilizce Yeterlik 

Sınavı 

(Tezli Yüksek Lisans 

Programına başvuran 

adaylar için)  

21 Haziran 2021 

Mülakat Sınav Tarihi  23 Haziran 2021 Saat: 10:00 

Yüksek Lisans Sınav 

Sonuçları 

05 Temmuz 2021 

Kesin Kayıt Tarihleri  12 Temmuz 2021-27 Ağustos 2021 

 

Bilgilendirmeler http://www.gtu.edu.tr ve http://www.ste.gtu.edu.tr web 

sayfalarında yayınlanacaktır.  

 

İletişim:  

Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci İşler i Daire Başkanlığı,  Kocaeli  

E-posta: ogrenci@gtu.edu.t r   

 

Gebze Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Enstitüsü Müdürlüğü, Kocaeli  

E-posta: savunma@gtu.edu.t r  

 

 

 

 

BAŞVURU ESASLARI  

 

 ALES, GRE/GMAT, YDS/YÖKDİL/ÜDS/KPDS puanı 5 (beş) yıl ve  

TOEFL iBT, GTÜ İngilizce Yeter lik Sınavı puanı 2 ( iki) yıl geçer lidir.  

 

 ALES Sayısal puanı yer ine eşdeğer i GRE Quant itat ive,  GMAT Total puanı 

kabul edilir  (ALES eşdeğer lik tablosu için t ıklayınız ). 

 

 Yüksek Lisans programına başvuran adaylardan GTÜ İngi lizce 

Yeterlik Sınavından son iki yı l içerisinde en az 60 puan alanlar  ile 

YDS/YÖKDİL /ÜDS/KPDS İngilizce’den en az 55  veya eşdeğer i puana 

sahip o lanlar ile en az son üç yılında İngilizce'nin anadili olarak konuşulduğu 

bir ülkede İngilizce eğitim veren bölümlerden mezun o lan adaylar İngilizce 

http://www.gtu.edu.tr/
http://www.ste.gtu.edu.tr/
mailto:ogrenci@gtu.edu.tr
mailto:ogrenci@gtu.edu.tr
http://www.gtu.edu.tr/Files/Muhendislik_Fen_Bilimleri/GTU_GRE_GMAT_ALES_EDEERLK_TABLOSU.pdf


 

Yeter lik Sınavından MUAF tutulur lar (Yabancı dil eşdeğer lik tablosu için 

t ıklayınız).  

 

 Yüksek Lisans Programına başvuran adayların, yukarıda belirtilen dil 

puanları ve muafiyetleri mevcut değilse, GTÜ İngilizce Dil Seviye Tespit 

Sınavına girmelidir. Bu sınavdan;  

o 40 puanın altında not alanlar mülakat sınavına giremez ve tüm tezli yüksek 

lisans programlarındaki başvuru sonucu başarısız olur.  

o 40-60 arasında puan alanlar mülakat  sınavına girme hakkı kazanır .  

Mülakat  sınavından başar ılı o lanlar öğrenimler ine İngilizce Hazır lık  

programından başlar.  %100 Türkçe tezli yüksek lisans programlarında ise 

bilimsel hazırlık/ders aşamasından öğrenimlerine başlayabilir.  

o 60 ve üzer i puan alanlar mülakat  sınavına  girme hakkı kazanır.  Mülakat  

sınavından başar ılı o lanlar,  tüm tezli yü ksek lisans programlar ında 

bilimsel hazır lık/ders aşamasından öğrenimler ine başlar.  

 

 ALES puanı ve Mülakat Sınavı’nın birlikte değerlendirilmesi sonucunda başarılı 

olan, ancak İngilizce Yeterlik Sınavı’nda yeterli bulunmayan (40 -60 arasında 

puan alan) adaylar, “GTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”ne 

göre Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde en çok 

2 (iki) yarıyıl İngilizce Hazırlık Öğrenimine tâbi tutulurlar.  

 

 Enstitümüzün yüksek lisans programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan, 

lisans derecelerini başvurdukları yüksek lisans programlarından farklı alanda 

almış olan adaylara, Anabilim Dalı uygun gördüğü takdirde eksikliklerini 

gidermek veya başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla 

yönetmelik gereği bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık 

Programında geçirilecek süre en çok 2 (iki) yarıyıldır. Süre sonunda başarılı 

olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.  

 

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

yüksek lisans programına başvurabilir. Tezsiz Yüksek Lisans programlar ı 

har iç,  aynı anda birden fazla Lisansüstü Programa kayıt  yapılamaz ve 

devam edilemez.  

 

 Lisansüstü programlara,  Lisans diploması olanlar başvurabilir .  

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf


 

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELE R  

Gebze Teknik Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılı  

li sansüstü öğrenci başvuruları elektronik ortamda yapılacak olup;  

aşağıda belirti len belgelerin taratı larak başvuru formuna eklenmesi  

gerekmektedir.  

1-)  Elektronik ortamda eksiksiz do lduru lmuş; öğrencinin gireceği programı 

belirt ir  başvuru formu,  

2-)  Ayrınt ılı Özgeçmiş,  

3-) Bir adet  vesikalık fotoğraf (Yükseköğret im Kurumlar ı Kılık,  Kıyafet  

Yönetmeliğ i’ne uygun çekilmiş),  

4-)  ALES veya eşdeğer liği kabu l edilen GRE, GMAT sonuç belgesi  

5-)  Mezun veya mezuniyet  aşamasında o lan adaylardan;  

 Yüksek lisans başvurusu için lisans not  döküm belgesi ve diploma,  

 Kesin kayıt  esnasında mezuniyet  belgesi aranacak o lup, mezuniyet  belgesi 

olmayan adaylar kayıt  haklar ını kaybedeceklerdir.   

6-) Tezli Yüksek  Lisans Programına  başvuracak adaylar için varsa 

YDS/YÖKDİL/ ÜDS/KPDS/TOEFL iBT/ GTÜ İngilizce Yeter lik Sınavı sonuç 

belgesi (Dil belgesi yoksa GTÜ İngilizce Yeter lik  Sınavına başvuru 

yapılmalı),  

7-)  Yurt dışı üniversit e mezunlar ı,  mezuniyet  diplomalar ının  uygun o lduğuna 

dair belgeler i YÖK'den almış o lmas ı gerekir.  

ÖNEMLİ  

 Her müracaat  için ayr ı başvuru formu doldurularak istenen belgeler  

eklenmelidir.   

 Başvuru formlar ı başvuru süreci tamamlandıktan sonra değer lendir ilerek,   

ht tp://www.gtu.edu.tr/kategor i/1007/3/ogrenci- isler i-daire-baskanligi.aspx 

adresinde ilan edilecek o lan listeden takip edilebilir .  

 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 ha kkı kazanan adayların,  kesin kayıt  

için istenen belgeler in aslı veya onaylı örnekler i ile bir likte,  kayıt  

tarihler inde Öğrenci İşler i Daire Başkanlığı’na başvurması gerekmektedir .  

Belgeler inin aslını veya (noter veya resmi kurumlarca) onaylı suret ini tesli m 

etmeyen adaylar kesin kayıt  hakkını kaybedecek o lup, herhangi bir hak iddia 

edemezler.  


