MARMARA ÜNİVERSİTESİ – MEKATRONİK LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA
BAŞVURU KOŞULLARI ve DEĞERLENDİRME ESASLARI
T.C. Marmara Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar
çerçevesinde Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Bu sayfada verilen bilgiler, Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programlarına başvurular için ilan edilmiş son
başvuru süreci dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Lisansüstü program kontenjanları *
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

12
20

0
0

* 2013 -2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kontenjanları

Başvuru Tarihleri
•
•

Güz Dönemi (Haziran ayı ilk haftası)
Bahar Dönemi (Ocak ayı ilk haftası)

Başvuru Şartları

Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans

ALES
60
(GRE 635, GMAT 466)
Aranmaz

Yabancı Dil
ÜDS 30
(KPDS veya eşdeğeri en az 30)*
ÜDS 30
(KPDS veya eşdeğeri en az 30)*

•

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından
mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.

•

Adayların, başvuracakları alanlarda (mekatronik) veya yakın alanlarda (makine, elektrik, elektronik,
bilgisayar, kontrol, metalurji, metal, endüstri, imalat ve uçak ) Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış
olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans programından
farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel
Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren
öğrenciler Lisansüstü Programlara kabul edilmezler.

•

Yüksek lisans programında minimum yabancı dil puanını sağlayamayan adaylar Marmara Üniversitesi
Merkezi Yabancı Dil Sınavına girerek belirtilen puanları başarmak zorundadır.

•

Başvuracak adayların ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dil sınav
sonuçlarından birini belgelemeleri gerekir (ÜDS ve KPDS eşdeğeri* uluslararası sınavlar denklik
tablosuna http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69111/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-240413.pdf
bağlantısından ulaşılabilir).

Başvuru için Gerekli Belgeler
1. Müracaat Formu
Üniversitemizin veya Enstitü'nün web sayfasından online olarak doldurulacaktır.
2. Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans
öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına
başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son
aşamasında öğrenci olmaları gerekir.
3. Sonuç Belgesi
ALES (veya GRE, GMAT) belgesinin fotokopisi (ALES belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır).
ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sonuç belgesi fotokopisi (TOEFL, IELTS belgelerinin
geçerlilik süresi 2 yıldır).
4. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportun Türkçe tercümesi.
5. Fotoğraf
2 adet, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması
6. Transkript
Mezun olma durumundaki öğrenciler için son dönem hariç
7. Askerlik Durum Belgesi
Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge
8. Denklik Belgesi
Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış Denklik Belgesi’nin
fotokopisi
9. Ön kayıt ücreti dekontu
Üniversitemiz tarafından belirlenmiş banka hesap numarasına Lisansüstü Eğitim Başvuru ücreti yatırılarak
dekontu başvurusu sırasında verilecektir.
10. Yabancı uyruklu adaylardan istenecek belgeler
Yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesine ek olarak istenecek belgeler:
(a) Lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve
Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için ALES sonuç belgesinin sureti (Bu belgede üç yıllık geçerlilik
süresi aranacaktır)
(b) Pasaportun noter tasdikli sureti
(c) Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli sureti (Türkiye'de bir yüksek öğretim
kurumunda lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans ya da yüksek lisansını tamamlayıp doktora eğitimi
yapma talebinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, mezun oldukları tarih itibariyle bir yıl ara
vermemeleri kaydıyla, Öğrenim Vizesi istenmez)
(d) Türkiye'de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair tam teşekküllü Sağlık Kurulu raporu.
11. Adaylar anabilim dalı değerlendirme saatleri çakışmamak kaydı ile en fazla iki farklı programa
başvurabilirler (İkinci program başvurusu için gerekli belge kopyaları noter onaylı olmalıdır).

Başvurular ve Önkayıtlar
İlan edilen tarihler arasında kabul edilir. Adaylar Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bizzat veya noter tasdikli
vekaletname ile görevlendirdikleri yakınları aracılığıyla başvurabilirler. Posta ile yapılan başvurular dikkate
alınmaz.
Mülakatın ilk günü yazılı Bilimsel Değerlendirme yapılır. Mülakat gün ve saatleri Enstitü Müdürlüğü ve
Anabilim Dalında ilan edilir.

Değerlendirmede Esas Alınan Koşullar ve Yüzdeleri
ALES veya eşdeğer sınav
Transkript notu
Değerlendirme
Mülakat (sözlü)
TOPLAM

Tezli YL T.C. Uyruklu
50
20
15
15
100

Tezsiz YL T.C. Uyruklu
40
40
20
100

Giriş sınavlarında başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu
alandan başlayarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenen en düşük başarı puanına kadar sıralama yapılır ve
kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır.
Başarı notları aynı olan adaylar arasından sıralama yapılması gerekirse yüksek lisans programında lisans,
doktora programında ise yüksek lisans derecesi (lisans diplomasıyla başvuranların lisans derecesi) esas alınır.
Sonuçlar, Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştikten sonra Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilir.

