
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

 

2016–2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen 
programlarına, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Senato Esaslarına göre 
yapılacak sınavla Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. 

 

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

Su Ürünleri  Yüksek Lisans Açıklama 

Su Ürünleri Anabilim Dalı 10 

Alan içi: Su ürünleri mühendisliği, balıkçılık 
teknolojisi, ziraat mühendisliğine bağlı su ürünleri 
lisans programları veya deniz bilimleri 
fakültelerine ait lisans programlarından mezun 
olmak 
*Farklı alan: Mühendislik fakültelerine ait gıda 
mühendisliği, kimya mühendisliği, endüstri 
mühendisliği, çevre mühendisliği ve 
biyomühendislik lisans programları, veteriner 
fakültesi ve ziraat fakültelerine ait lisans 
programları, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine 
ait işletme veya iktisat lisans programlarından, 
eğitim fakültesi kimya öğretmenliği veya Fen 
Edebiyat fakültesi biyoloji bölümü lisans 
programlarından mezun olmak 

  

Su Ürünleri  Doktora  

Su Ürünleri Anabilim Dalı 2 

Su ürünleri mühendisliği alanındaki tüm lisansüstü 
programlardan, balıkçılık teknolojisi anabilim 
dalına ait lisansüstü programlardan, ziraat 
mühendisliği su ürünleri anabilim dalına ait 
lisansüstü programlardan veya deniz bilimleri 
fakültelerine ait tüm lisansüstü programlarından 
mezun olmak. 

 

 

 

  

Makine Mühendisliği  Yüksek Lisans Açıklama 

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 10 
Makine Mühendisliği Bölümü Lisans 
Programlarından mezun olmak 

  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 1 
*Farklı alan: İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans 
Programlarından mezun olmak 

 
 
 

 

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ve ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ORTAK PROGRAMA BAĞLI 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 

Gıda Mühendisliği  Yüksek Lisans Açıklama 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 2 
Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans 
Programlarından mezun olmak 

 

 
 
 

*Farklı alan: Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato Esasları uyarınca değerlendirmeye 

tabi tutulabilmek için, Anabilim Dalı tarafından yapılacak olan Farklı Alan Sınavı (FAS)’dan en az 100 tam 

puan üzerinden 50 puan almak zorunludur. Farklı alanlardan gelen adayların eksikliklerini gidermek 

amacıyla ilgili Enstitü Anabilim Dalının talebi doğrultusunda bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 



BAŞVURU ŞARTLARI VE AÇIKLAMALAR 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü başvuruları 09.01.2017 – 20.01.2017 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

1. Başvuru dilekçesi ve özgeçmiş, 
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,  
3. Lisans diplomasının fotokopisi, 
4. Transkriptin fotokopisi,  
5. ALES belgesinin fotokopisi, 
6. YDS veya eşdeğer sınav belgesinin fotokopisi, 

7. Mevzuata uygun bir adet vesikalık fotoğraf,  
8. Askerlik durum belgesinin fotokopisi  
9. Adaylar bu belgelerin asıllarıyla birlikte başvuracak, kontrol edilip fotokopileri alındıktan sonra 

asılları adaylara iade edilecektir. Kazanan adaylar; kesin kayıt sırasında transkript, diploma, üç adet 
vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi ve askerlik belgesinin asıllarını vermek zorundadırlar. 

 

 Birden fazla anabilim dalına başvuru yapılamaz.

 Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bütün anabilim dalları için “SAYISAL ALES” puanı esas alınacak 

olup, Yüksek Lisans ve Doktora programı için SAYISAL ALES puanı en az 55 olmalıdır.

 Transkript değerlendirmesinde dörtlük sistemdeki notu Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 

belirlenen tablo esas alınarak yüzlük sisteme dönüştürülür. Transkriptlerinde yüzlük notu 
bulunmayanların getirecekleri ek belgeler kabul edilmeyecektir.

 

 Tezli Yüksek Lisans programlarında Değerlendirme; ALES puanının %60'ı, lisans mezuniyet 
notunun %30'u, varsa YDS veya eş değer sınav puanının %10'u toplanarak başarı puanı hesaplanır. 
Yabancı dil notunun değerlendirmeye alınabilmesi için puanın en az 40 olması gerekir. Başarı 
puanı 55 ve üzerinde olan adaylar başarı puanına göre sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan 
kadar asıl ve yedek adaylar belirlenir. Eşitlik halinde başvurulan programın puan türüne göre ALES 
notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

 

 Doktora programına başvuru aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

a) Yüksek lisans diploması ile başvuranların en az; ilgili programın puan türündeki ALES ve 

YDS veya eşdeğer sınavlardan en az 55 puan alması gerekir. 

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 

üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en 

az 80 puana sahip olmaları ve YDS veya eşdeğer sınav puanının en az 55 olması gerekir. 

c) Doktora programı için yüksek lisans gerektirmeyen programlarda (hazırlık sınıfları hariç en 

az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri veya Sağlık Bakanlığınca 

düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar) lisans 

mezuniyet notu en az 65/100 olmalıdır. 

 Doktora programına başvurunun değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

a) ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 10'u, yüksek lisans mezuniyet 

notunun % 10’u (lisans diplomasıyla direkt doktora programına başvuranlarda lisans mezuniyet 

notunun % 20'si), bilimsel değerlendirme sınavı notunun % 20'si ve yabancı dil sınav notunun % 

10’unun alınıp toplanması ile elde edilen başarı notuna göre ve en yüksek olandan başlamak üzere 

adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Doktora 

programına giriş için asgari başarı notu 60 puandır. Eşitlik halinde başvurulan programın puan 

türüne göre ALES puanı (ilgili puan türü) yüksek olan adaya öncelik verilir.  

b) Aday, ilgili program/anabilim dalı başkanlığında yapılacak bilimsel değerlendirme yazılı 

sınavlarına girmek zorundadır. Sınava girmeyen veya bilimsel değerlendirme sınav notu en az 50 

olmayan aday başarısız kabul edilir.  




 Tezli Yüksek Lisans programlarına farklı alanlardan (ilanda belirtilmiştir) başvuru yapan adaylar 
için “Farklı Alan Sınavı” 25.01.2017 tarihinde ilgili Enstitü Anabilim Dalı tarafından yapılacaktır.

 Doktora programına başvuran adaylar için “Bilimsel Değerlendirme Yazılı Sınavı” 25.01.2017 
tarihinde ilgili Enstitü Anabilim Dalı tarafından yapılacaktır.

 Başarılı adayların belirtildiği asil ve yedek listeler 01.02.2017 tarihinde Üniversitemiz ana 
sayfasından duyurulacaktır.

 Fen Bilimleri Enstitüsünün, tezli yüksek lisans ve doktora programlarını kazanan adayların kesin 
kayıtları 01.02.2017 – 08.02.2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

 Ders kaydı 13.02.2017 – 19.02.2017 tarihleri arasında yapılacak ve 13.02.2017 – 17.02.2017 
tarihleri arasında devam eden öğrenciler için harç ücreti yatırılacaktır.

 13.02.2017 tarihinde eğitime başlanılacaktır.
 Kazanamayan adayların müracaat sırasında verdiği evrakların fotokopileri iade edilmeyecek, imha 

edilecektir.
 Adayların şahsen veya noter vekaleti ile başvurusu zorunludur. Eksik evrakla başvuru kesinlikle 

kabul edilmeyecektir.


