BAŞVURU
KOŞULLARI
Marmara Üniversitesi Çevre Bilimleri Bölümü’ne olan ilginizden dolayı
teşekkür ederiz!
•
Başvurular (ön kayıt), internet üzerinden yapılmakta olup,
sadece kesin kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt
tarihlerinde Fen Bilimleri Enstitüsüne belge teslimi yapmaları
gerekmektedir. Ön kayıt için Üniversitemiz web sayfasının
(www.marmara.edu.tr) duyurularında ilan edilen başvuru sistemi
üzerinden “yeni hesap” oluşturulması, ilgili bilgilerin girilerek
istenilen belgelerin pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.

•
Yüklenen bilgi ve belgelerde eksiklik veya hata olması durumunda
başvuru geçersiz sayılacağından değerlendirmeye alınamayacaktır.
•

Adaylar, en fazla 2 farklı programa başvurabilirler.

ÖNEMLİ NOT: Lisansüstü programlarımıza başvuracak, Türkiye içindeki
Yükseköğretim kurumlarından mezun ya da mezun aşamasında olan
adayların bazı bilgileri (Üniversitesi, genel ağırlıklı not ortalaması vb.)
YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden alınacaktır. Bu
nedenle YÖKSİS kaydı olmayan adayların Üniversitelerinden gerekli
işlemleri yaptırmaları gerekmektedir. Bilgileri alınamayan tüm adaylar,
başvurularını tamamlayamayacaklardır. Kayıt bilgileri aşağıdaki adresten
sorgulanabilir:
https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi

ÖNEMLİ TARİHLER
Lisansüstü Programlara Başvuru ve
Önkayıtlar
Lisansüstü Programlar için MÜ Yabancı
Diller Yüksek Okulu tarafından hazırlanan
Yabancı
Dil
Sınavı
(Saat
10:00)
(www.ydiller.marmara.edu.tr)
Mesleki Değerlendirme Sınavı (Yazılı ve
sözlü)
Lisansüstü Programlar Kesin Kayıt

Haziran 5 - 22, 2017

Haziran 28, 2017

Haziran 28-Temmuz 5, 2017
Temmuz 17-21, 2017
Derece

Yüksek Lisans programına başvuracak
adayların
•
lisans derecesine sahip olmaları
•
veya koşullu ön kabul için lisans
öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci
olmaları gerekir.

ALES ve Yabancı Dil Yeterlilik Koşulları
Yabancı Dil Yeterlilik**
Program
Yüksek Lisans
*

ALES*

GRE*

ÜDS/KPDS/YDS/

60

635
(151)

50

TOEFL
IBT

Pearson
PTE

60

45

ALES ve GRE puanlarının geçerlilik süresi 3 yıldır.

**Yabancı dil sınavları ve eşdeğerlikleri ile ilgili meydana gelebilecek değişiklikler
için başvuru döneminde http://osym.gov.tr/belge/1-23277/yabanci-dil-sinavlariesdegerlikleri-20012015.html adresinin ziyaret edilmesi tavsiye edilmektedir.

Bilimsel Hazırlık Programı
Marmara Üniversitesi Çevre Bilimleri
Yüksek Lisans Programı adaylarının Lisans
üstü eğitimlerini başarılı bir şekilde
tamamlamalarına destek olmak amacıyla 1
yıl süre ile Bilimsel Hazırlık Programına
katılmaları beklenebilir.
Bu program kapsamında alınabilecek
dersler Genel Kimya, Genel Fizik, Genel
Matematik, Organik Kimya ve Ekoloji’dir.
Hangi derslerin Bilimsel Hazırlık programına
dahil edileceği adayın transkripti ve
mezuniyet not ortalaması da dikkate
alınarak bölüm öğretim üyelerinden oluşan
bir jüri tarafından belirlenir.

