
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 
 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün aşağıda 

belirtilen Anabilim Dallarına, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Senato Esaslarına 

göre yapılacak sınav ve değerlendirmeler ile lisansüstü programlara öğrenciler alınacaktır. 

 
 

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI 
 

 
 Anabilim Dalı 

 

 Tezsiz Yüksek 

Lisans 

 
 Açıklama 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
 

30 

 

Fakültelerin lisans programlarından mezun olmak. 

 

 
 Anabilim Dalı 

 

 Tezsiz Yüksek 

Lisans 

 
 Açıklama 

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 

 
15 

Fakültelerin lisans programlarından mezun olmak. 

(Başvuru ve kesin kayıtta aday sayısının 8 (sekiz) 

kişinin altında olması durumunda açılmayacaktır.) 

 

 
 Anabilim Dalı 

 
 Tezli Yüksek Lisans 

 
 Açıklama 

 
 ALES Puan Türü 

 

Biyoteknoloji 

 

15 

Fen, Mühendislik, Veterinerlik, Ziraat, Sağlık 

Bilimleri, Doğa Bilimleri, Kimya-Metalürji, Su 

Ürünleri Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin Fen 

alanlarından lisans mezunu olmak. 

 

ALES - SAY 

 

 
 Anabilim Dalı 

 
 Tezli Yüksek Lisans 

 
 Açıklama 

 
 ALES Puan Türü 

 

 

 

Çevre Mühendisliği 

7 
Alan içi: Çevre Mühendisliği Bölümü lisans 

programlarından mezun olmak. 

 

 

 

ALES-SAY 

 

 
4 

*Farklı alan: Mühendislik Fakültelerinin Kimya 

Mühendisliği Bölümü, Fen Fakültelerinin Biyoloji 

ve Kimya Bölümleri, Su Ürünleri Fakülteleri, 

Ziraat Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Kimya 

Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretmenliği 

Bölümlerinden lisans mezunu olmak. 



 

 Anabilim Dalı  Tezli Yüksek Lisans  Açıklama  ALES Puan Türü 

Mühendislik Yönetimi 9 
Bilgisayar Mühendisliği veya Endüstri 

Mühendisliği Bölümlerinden lisans mezunu olmak. 
ALES-SAY 

 

 Anabilim Dalı  Tezli Yüksek Lisans  Açıklama  ALES Puan Türü 

 
Stratejik Hammaddeler ve İleri 

Teknoloji Uygulamaları 

 

 
 

10 

Mühendislik Fakültelerinin Jeoloji Mühendisliği, 

Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 

Metalürji Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, 

Mekatronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, 

Eğitim Fakültelerinin Kimya Öğretmenliği ve Fen 

Fakültelerinin Kimya ve Biyoloji Bölümlerinden 

lisans mezunu olmak. 

 

 
 

ALES – SAY 

 

 

 Anabilim Dalı 

 

 Tezli Yüksek Lisans 

 

 Açıklama 

 

 ALES Puan Türü 

 

 

 

 

Su Ürünleri 

 
 

8 

Alan içi: Su ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık 

Teknolojisi, Ziraat Mühendisliğine bağlı su 

ürünleri lisans programları veya Deniz Bilimleri 

Fakültelerine ait programlardan lisans mezunu 

olmak. 

 

 

 

 

ALES-SAY 
13 

*Farklı alan: Fakültelerin lisans programlarından 

mezun olmak. 

 
7 

**Yatay Geçiş: Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim 

ve Öğretim Senato Esasları’nın 15. Maddesinde 

belirtilen koşulları sağlıyor olmak. 

 

 Anabilim Dalı Doktora  Açıklama  ALES Puan Türü 

 
 

Su Ürünleri 

 
 

1 

Alan içi: Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık 

Teknolojisi, Ziraat Mühendisliğine bağlı Su 

Ürünleri lisans programları veya Deniz Bilimleri, 

Diğer Mühendislik anabilim dalları veya Biyoloji 

anabilim dalında yüksek lisans mezunu olmak. 

 
 

ALES-SAY 

 

 Anabilim Dalı  Tezli Yüksek Lisans  Açıklama  ALES Puan Türü 

 

 
 

İşletme 

 

 

 
15 

Alan içi: Fakültelerin İşletme, Uluslararası 

İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri (ÇEKO), Endüstri Mühendisliği, 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümlerinden 

lisans mezunu olmak. 

 

 

 
ALES-EA 



 Anabilim Dalı  Tezli Yüksek Lisans  Açıklama  ALES Puan Türü 

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 

 

9 

Alan içi: Fakültelerin Uluslararası İlişkiler, Kamu 

Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme ve 

İktisat Bölümlerinden lisans mezunu olmak. 

 

 

 
ALES-EA 

 
1 

*Farklı alan: Fakültelerin lisans programlarından 

mezun olmak. (Bilimsel Hazırlık programı 

uygulanacaktır.) 

 

 Anabilim Dalı  Tezli Yüksek Lisans  Açıklama  ALES Puan Türü 

 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler 

 
 

22 

Alan içi: Fakültelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, 

Tarih, Hukuk, Sosyoloji, Coğrafya Bölümlerinden 

lisans mezunu olmak. 

 
 

ALES-EA 

 

 Anabilim Dalı  Tezli Yüksek Lisans  Açıklama  ALES Puan Türü 

 

 

Sosyoloji 

7 
Alan içi: Üniversitelerin Sosyoloji Bölümlerinden 

lisans mezunu olmak. 

 

 

ALES-EA  
3 

*Farklı alan: Fakültelerin lisans programlarından 

mezun olmak. (Bilimsel Hazırlık programı 

uygulanacaktır.) 

 

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

tutulabilmek için, ilgili Anabilim Dalı tarafından yapılacak olan Farklı Alan Sınavı (FAS)’ndan 100 (yüz) tam puan 

üzerinden en az 50 (elli) puan almak zorunludur. Farklı Alan Sınavı (FAS) puanı, Başarı Puanı ortalamasına dahil edilmez. 

Farklı alanlardan gelen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili Enstitü Anabilim Dalının talebi doğrultusunda 

bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 

 
**Yatay Geçiş: Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato Esasları uyarınca değerlendirmeye tabi 

tutulabilmek için; 

1) Başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı başarılı tamamlamış 

öğrenciliğin devam ediyor olması, 

2) Yüksek lisans programında bir yarıyılda en az 15 (on beş) AKTS kredi yüküne sahip dersleri veya en az 3 

(üç) lisansüstü dersi başarı ile tamamlamış olması, 

a) Okudukları derslerin hepsinden başarılı olmak koşulu ile not ortalaması tezli yüksek lisans 

için yüz üzerinden 70’ten az olan aday öğrencilerin başvurusu kabul edilmez. 

 
Yatay geçiş için ilgili Enstitüye başvuranlar hakkında anabilim dalından görüş istenir. Enstitü Anabilim Dalı 

Başkanlıklarınca programların ve derslerin eşdeğerlikleri, yakınlıkları ve öğrencilerin durumları değerlendirilir. Yatay 

geçişi kabul edileceklerin alacağı ve muaf tutulacağı dersler ile danışmanı enstitüye önerilir. Kabul edilmeyeceklere de 

kabul edilmeme nedeni bir raporla bildirilir. Programlar içerisinde açılan bilimsel hazırlık programına ve tezli-tezsiz  

yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılmaz. 



 BAŞVURU ŞARTLARI VE AÇIKLAMALAR 

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başvuruları 26.12.2019 - 17.01.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 
 

1. Başvuru dilekçesi, 

2. Başvuru ve Özgeçmiş Formu (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Internet Sayfasından indirilecektir), 

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

4. Lisans diplomasının fotokopisi, 

5. Transkriptin fotokopisi, 

6. ALES belgesinin fotokopisi, 

7. YDS veya eşdeğer sınav belgesinin fotokopisi, 

8. Mevzuata uygun bir adet vesikalık fotoğraf, 

9. Askerlik durum belgesinin fotokopisi 

10. Adaylar bu belgelerin asıllarıyla birlikte başvuracak, kontrol edilip fotokopileri alındıktan sonra 

asılları adaylara iade edilecektir. Kazanan adaylar; kesin kayıt sırasında, üç adet vesikalık fotoğraf, 

nüfus cüzdan fotokopisi ve transkript, diploma ile askerlik belgelerinin asıllarını vermek 

zorundadırlar. 
 

 Birden fazla tezli yüksek lisans/doktora programlarına başvuru yapılamaz. 

 

 Anabilim dalları için tabloda belirtilen ilgili ALES Puan türünün en az 55 (elli beş) olması gerekir. 

 

 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. 

 

 Tezsiz yüksek lisans programlarında başarı puanı; başvurulan programın puan türüne göre ALES 

puanının %30’u, lisans mezuniyet notunun %70’i toplanarak hesaplanır. ALES veya eşdeğeri 

sayılan uluslararası sınav puanı olmayanlar için lisans mezuniyet notunun %70’i alınarak 

hesaplanır. Notların ağırlıklı ortalamaları bulunduktan sonra elde edilen puanlara göre adaylar en 

yüksek olandan başlamak üzere sıralanır, ilan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. 

 

 Tezli yüksek lisans programlarında başarı puanı; ALES puanının %60'ı, lisans mezuniyet notunun 

%30'u, varsa YDS veya eş değer sınav puanının %10'u toplanarak hesaplanır. Yabancı dil notunun 

değerlendirmeye alınabilmesi için puanın en az 40 (kırk) olması gerekir. Başarı puanı 55 (elli beş) 

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 puanı 

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 (elli beş) puan alması gerekir. 

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

(dört) üzerinden en az 3 (üç) veya muadili bir puan olması, ALES’ten başvurduğu programın puan 

türünde en az 80 (seksen) puana sahip olmaları ve YDS veya eşdeğer sınav puanının en az 55 (elli 

beş) 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 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 (altmış) puandır. Eşitlik halinde başvurulan programın puan türüne göre 

ALES puanı 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 

(elli) olmayan aday başarısız kabul edilir. 

 

 Tezsiz Yüksek Lisans Programı; 

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2 (iki) dönemdir. Harç ücreti 

toplam 4.500 TL olup, her dönem 2.250 TL olarak 2 (iki) eşit taksitle ödeme yapılacaktır. 

b) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 3 (üç) dönemdir. Harç 

ücreti toplam 4.500 TL olup, her dönem 1.500 TL olarak 3 (üç) eşit taksitle ödeme 

yapılacaktır. 

 

 Tezli Yüksek Lisans programlarına farklı alanlardan (ilanda belirtilmiştir) başvuru yapan adaylar 

için “Farklı Alan Sınavı” 22.01.2020 tarihinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından ilan edilen 

yerde ve saatte yapılacaktır. 

 

 Doktora programına başvuran adaylar için “Bilimsel Değerlendirme Yazılı Sınavı” 22.01.2020 

tarihinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından ilan edilen yerde ve saatte yapılacaktır. 
 
 

 Başarılı adayların belirtildiği asil ve yedek listeler 28.01.2020 tarihinde Üniversitemiz ana 

sayfasından duyurulacaktır. 

 

 Tezsiz yüksek programlarını kazanan adayların kesin kayıtları için harç ödeme tarihleri 29.01.2020 

- 05.02.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

 Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını kazanan adayların kesin kayıtları 29.01.2020 - 

05.02.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

 Ders kaydı ve devam eden öğrenciler için harç ücreti ödemeleri 10.02.2020 - 17.02.2020 tarihleri 

arasında yapılacaktır. 

 

 10.02.2020 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. 


