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GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 

 

NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI 

PROGRAM ADI TEZLİ YÜKSEK 

LİSANS 

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR 

SNV* YÖ* YG* ALES DİĞER 

Nanobilim ve 

Nanomühendislik 

(% 100 İngilizce) 

20 10 5 Sayısal en az 70 Adayların Üniversitelerin Mühendislik veya Fen 

Bilimleri/Temel Bilimler Bölümlerinden lisans 

mezunu olmaları şartları aranır. 

Mülakat Yeri Mülakatlar Nanoteknoloji Enstitüsü P Blok Derslik 1 (Z-07)’de yüzyüze yapılacaktır. 

SNV: GİRİŞ SINAVI (MÜLAKAT) İLE ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANI 

YG: YATAY GEÇİŞ KONTENJANI 

YÖ: YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANI 

 

Başvuru Süresi 23 Mayıs 2022-17 Haziran 2022 

İngilizce Yeterlilik Sınavı (Tezli Yüksek  

Lisans Programına Başvuran Adaylar İçin) 

21 Haziran 2022 

Mülakat Sınav Tarihi 23 Haziran 2022  Saat: 10:00 

Yüksek Lisans Sınav Sonuçları 28 Haziran 2022  Revize 01 Temmuz 2022 

Kesin Kayıt Tarihleri 13 Temmuz-26 Ağustos 2022 

 

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

sayfalarında yayınlanacaktır.) 

 

İletişim: 

Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Gebze/KOCAELİ 

ogrenci@gtu.edu.tr 

Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Enstitüsü 41400 Gebze/KOCAELİ/TÜRKİYE 

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 eşdeğer GRE (Quantitative) 152 puanı kabul edilir. Adaylardan 

YDS/eYDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL/GTÜ İngilizce Yeterlilik sınavından en az 70 veya TOEFL IBT’ den en az 84 

puanına sahip olması şartı aranır. 

 Yüksek Lisans Programına başvuran adayların, yukarıda belirtilen dil puanları ve muafiyetleri mevcut değil ise, GTÜ 

İngilizce Dil Seviye Tespit Sınavına girmelidir. Bu sınavdan 70 puanın altında alanlar mülakat sınavına giremez. 70 ve 

üzeri puan alanlar mülakat sınavına girmeye hak kazanır. 

 Tezli Yüksek Lisans Programına, Lisans diploması olanlar veya dönem sonunda mezun olabilecek durumda olup 

kesin kayıt esnasında mezuniyet belgelerini sunabilecek öğrenciler başvurabilir. 

 Her aday farklı Enstitüler de dahil olmak üzere toplam en fazla 2 (iki) farklı Tezli Lisansüstü programına başvurabilir. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç, aynı anda birden fazla Lisansüstü Programa kayıt yapılamaz ve devam 

edilemez. 

 Yabancı öğrenciler Lisansüstü Programlara ilgili yarıyıldaki son başvuru tarihine kadar Enstitü tarafından istenen 

belgelerle birlikte elektronik ortamdan (nano@gtu.edu.tr) veya posta yolu ile başvuru yapabilir. Yabancı öğrenciler için 

mülakat gerekmemekle birlikte, program yürütme kurulu/koordinatörü isterse, elektronik ortamda istediği aday ile 

karşılıklı görüşme talep edebilir. Enstitü Yönetim Kurulu, değerlendirmeleri dikkate alarak başarılı bulduğu öğrencileri 

şartlı kabul eder ve öğrencilere kabul mektubu gönderilir. 

  

http://www.gtu.edu.tr/
http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci-isleri-daire-baskanligi.aspx
mailto:ogrenci@gtu.edu.tr
mailto:nano@gtu.edu.tr
mailto:nano@gtu.edu.tr


 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER: 

 Gebze Teknik Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü öğrenci başvuruları elektronik 

ortamda yapılacak olup; aşağıda belirtilen belgelerin taratılarak başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. 

1) Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu, 

2) Ayrıntılı özgeçmiş, 

3) Bir adet vesikalık fotoğraf (Yükseköğretim Kurumları Kılık, Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun çekilmiş), 

4) ALES ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GRE (Quantitative) sonuç belgesi, 

5) Mezun olan adaylar için lisans diploması ve not dökümü belgesi, 

6) Henüz mezun olmamış ancak mezuniyet aşamasında olan öğrenciler not döküm belgesini başvuru ekranındaki 

diploma ve not dökümü kısmına mükerrer yüklemelidirler, 

7) Kesin kayıt esnasında mezuniyet belgesi aranacak olup, mezuniyet belgesi olmayan adaylar kayıt haklarını 

kaybedeceklerdir. 

8) YDS/eYDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL/TOEFL IBT/GTÜ Yabancı Dil Muafiyet Belgesi sonuç belgesi, 

9) Yabancı Üniversite mezunları için Yök Denklik Belgesi/Tanınırlık belgesi. 

 

ÖNEMLİ: 

 Başvuru formları başvuru süreci tamamlandıktan sonra değerlendirilerek, mülakata girmeye hak kazanan öğrenciler 

http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci-isleri-daire-baskanligi.aspx adresinden ilan edilecektir. 

 Adayların, belirtilen tarih ve saatte resimli kimlikleri ile birlikte enstitü sayfasında ilan edilen çevrimiçi mülakat 

yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

 Mülakatlarda başarılı olup; kayıt hakkı kazanan adayları, kesin kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örnekleri 

ile birlikte, kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurması gerekmektedir. Belgelerin aslını veya (noter 

veya resmi kurumlarca) onaylı suretini teslim etmeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedecek olup, herhangi bir hak 

iddia edemezler. 

 

YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI: 

1) Yukarıda açıklanan başvuru şartları sağlanmalıdır. 

2) Bulunduğu Yüksek Lisans programında en az bir (1) yarıyılı tamamlamış ve AGNO’sı en az 3 (üç) olan öğrenci, 

yüksek lisans programlarına geçiş yapabilir. 

3) Bulunduğu Doktora programında en az bir (1) 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. 

Enstitümüz Lisansüstü programlarına yatay geçiş için başvuracak öğrencilerin en geç 17 Haziran 2022 tarihine kadar 

ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları gereklidir. 

 

 

 

 

NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI 

PROGRAM ADI DOKTORA BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR 

SNV* YÖ* YG* ALES DİĞER 

Nanobilim ve 

Nanomühendislik 

(% 100 İngilizce) 

10 10 5 Sayısal en az 70 Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji Enstitüsü, 

Biyoteknoloji Enstitüsü veya muadili Enstitülerin 

tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet şartı 

aranır. 

Mülakat Yeri Mülakatlar Nanoteknoloji Enstitüsü P Blok Derslik 1 (D1)’de yüzyüze yapılacaktır. 

SNV: GİRİŞ SINAVI (MÜLAKAT) İLE ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANI 

YG: YATAY GEÇİŞ KONTENJANI 

YÖ: YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANI 

 

Başvuru Süresi 23 Mayıs 2022-17 Haziran 2022 

Mülakat Sınav Tarihi 24 Haziran 2022  Saat: 10:00 

Sınav Sonuçları 01 Temmuz 2022 

Kesin Kayıt Tarihleri 13 Temmuz-26 Ağustos 2022 

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

sayfalarında yayınlanacaktır.) 

  

http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci-isleri-daire-baskanligi.aspx
http://www.gtu.edu.tr/
http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci-isleri-daire-baskanligi.aspx


 

İletişim: 

Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Gebze/KOCAELİ 

ogrenci@gtu.edu.tr 

Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Enstitüsü 41400 Gebze/KOCAELİ/TÜRKİYE 

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 (iki) yıl geçerlidir. 

 ALES sayısal puanı yerine eşdeğer GRE (Quantitative) 152 puanı kabul edilir.  

 Adaylardan YDS/eYDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL’den en az 70 puana veya TOEFL IBT’den en az 84 puanına sahip 

olması şartı aranır. 

 Doktora Programına, Yüksek Lisans diploması olanlar veya dönem sonunda mezun olabilecek durumda olup kesin 

kayıt esnasında mezuniyet belgelerini sunabilecek öğrenciler başvurabilir. 

 Her aday farklı Enstitüler de dahil olmak üzere toplam en fazla 2 (iki) farklı Tezli Lisansüstü programına, doktora 

için ise bir programa başvurabilir. Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç, aynı anda birden fazla Lisansüstü Programa 

kayıt yapılamaz ve devam edilemez. 

 Yabancı öğrenciler Lisansüstü Programlara ilgili yarıyıldaki son başvuru tarihine kadar Enstitü tarafından istenen 

belgelerle birlikte elektronik ortamdan (nano@gtu.edu.tr) veya posta yolu ile başvuru yapabilir. Yabancı öğrenciler için 

mülakat gerekmemekle birlikte, program yürütme kurulu/koordinatörü isterse, elektronik ortamda istediği aday ile 

karşılıklı görüşme talep edebilir. Enstitü Yönetim Kurulu, değerlendirmeleri dikkate alarak başarılı bulduğu öğrencileri 

şartlı kabul eder ve öğrencilere kabul mektubu gönderilir. 

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER: 

  Gebze Teknik Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü öğrenci başvuruları 

elektronik ortamda yapılacak olup; aşağıda belirtilen belgelerin taratılarak başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. 

1)   Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu, 

2)   Ayrıntılı özgeçmiş, 

3) Bir adet vesikalık fotoğraf (Yükseköğretim Kurumları Kılık, Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun çekilmiş), 

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 olmamış ancak mezuniyet aşamasında olan öğrenciler not döküm belgesini başvuru ekranındaki 

diploma ve not dökümü kısmına mükerrer yüklemelidirler, 

7) Kesin kayıt esnasında mezuniyet belgesi aranacak olup, mezuniyet belgesi olmayan adaylar kayıt haklarını 

kaybedeceklerdir. 

8) YDS/eYDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL/TOEFL IBT/GTÜ Yabancı Dil Muafiyet Belgesi sonuç belgesi, 

9) Yabancı Üniversite mezunları için Yök Denklik Belgesi/Tanınırlık belgesi. 

 

ÖNEMLİ: 

 Başvuru formları başvuru süreci tamamlandıktan sonra değerlendirilerek, mülakata girmeye hak kazanan öğrenciler 

http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci-isleri-daire-baskanligi.aspx  adresinden ilan edilecektir. 

 Adayların, belirtilen tarih ve saatte resimli kimlikleri ile birlikte enstitü sayfasında ilan edilen çevrimiçi mülakat 

yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

 Mülakatlarda başarılı olup; kayıt hakkı kazanan adayları, kesin kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örnekleri 

ile birlikte, kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurması gerekmektedir. Belgelerin aslını veya (noter 

veya resmi kurumlarca) onaylı suretini teslim etmeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedecek olup, herhangi bir hak 

iddia edemezler. 

 

YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI: 

1) Yukarıda açıklanan başvuru şartları sağlanmalıdır. 

2) Bulunduğu Yüksek Lisans programında en az bir (1) yarıyılı tamamlamış ve AGNO’sı en az 3 (üç) olan öğrenci, 

yüksek lisans programlarına geçiş yapabilir. 

3) Bulunduğu Doktora programında en az bir (1) 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 17 Haziran 2022 tarihine kadar 

ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları gereklidir. 

 

mailto:ogrenci@gtu.edu.tr
mailto:nano@gtu.edu.tr
mailto:nano@gtu.edu.tr
http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci-isleri-daire-baskanligi.aspx


 

 

 

 

REPUBLIC OF TURKEY 

GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY 

INSTITUTE OF NANOTECHNOLOGY 

APPLICATION FORM FOR INTERNATIONAL GRADUATE 

STUDENTS 

 

Please PRINT OUT this form before you sign and date it (your wet signature is needed). 

First Name:  Middle Name:                                 Surname:  

Date of Birth:  

Postal Address:  

E-mail Address:  

Phone Number:  Mobile Phone Number:  

Information about the institution you received your latest degree: 

Name of Institution:  

Name of Department:  

Type of Degree: BS       MSC GPA: .................. (e.g. 3.67 out of 4) 

 

Please provide below the names of at least two people who can recommend you (Please enclose their 

recommendation letters with this application form): 

What degree you are you applying for? MSc PhD 

Degree Program of Interest 1:                                Degree Program of Interest  2: 

Semester: Fall 202… - Spring 202… 

Exam Scores: 

1) ALES:              GRE:                               (GTU's GRE Code: 6946) GMAT: 

2) YDS:                TOEFL IBT:                   (GTU's TOEFL Code: 6990) 

Other (CAE, CPE, PEARSON PTE):  

 



I certify that all the information provided in this form is correct and complete to the best of my knowledge. I 

understand that withholding any information requested in this application form or providing false 

information will make me ineligible for admission to or subject to dismissal from GTU. 

Full Name and Signature:                                                                       Date:  

GTU’s Institute of Nanotechnology, Directorate of Student Affairs and International Relations Office do 

not assume any responsibility for late/non-arrival of documents or postal delay. The documents which are 

not received on time will not be processed. 

According to the Directives for International Graduate Students of GTU, the Institute will inquire the 

acceptability of the diploma by Turkish Council of Higher Education (YÖK). The application form will be 

processed in the semester that follows the approval of YÖK. Therefore, you are recommended to apply as 

early as possible for the semester you plan to start. 

Before filling in this application form, you are recommended to contact the head of or your possible 

academic advisor in the program for which you intend to apply in order to find out program-related 

requirements such as GRE, TOEFL scores. 

For more information about the degree programs offered by GTU, please visit 
http://anibal.gtu.edu.tr/ects/?dil=en 

 

Please remember to submit the official or certified copies of all the documents required as per GTU’s 

Directives for International Graduate Students together with this application form. 

Please send your completed application form and documentation to the following address/e-mail: 

 

Gebze Teknik Üniversitesi  

Nanoteknoloji Enstitüsü 

41400 Gebze/Kocaeli TURKEY 

E-mail: nano@gtu.edu.tr 

 

http://anibal.gtu.edu.tr/ects/?dil=en
mailto:nano@gtu.edu.tr

