MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
Programları için öğrenci alınacaktır (01/07/2019 tarih ve 2019/11-3 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ekidir).
1- BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:
- Adaylar başvurularını, 19 - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında, mesai saati bitimi olan 17.00 kadar Üniversitemiz Web sayfasından
online olarak yapacaklardır.
- Mülakat sınavı 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 10.00’da ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır. Diğer programlara başvuran
adaylara mülakat sınavı yapılmayacaktır. Mülakat sınavına tabi tutulacak adaylardan başvurusu onaylanan tüm adaylar mülakat sınavına
gireceklerdir. Mülakat sınavına girecek adayların listesi ayrıca ilan edilmeyecektir.
- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt tarihleri Üniversitemiz WEB sayfasında ilan edilecek, adaylara ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.
- İstenilen bilgilerin yanlış veya hatalı olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
- Başvuru yapılan programın istemiş olduğu kabul koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların, programa kayıt yaptırmış olsalar dahi
kayıtları iptal edilecek ve ilişikleri kesilecektir.
- Adaylar sadece tek bir programa başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru yapması halinde aday başvuru hakkını kaybedecektir.
- Adayların, mezuniyet notlarını varsa mezun oldukları üniversitenin vermiş olduğu 100’lük not dönüşüm tablosuna göre girmeleri, 4’lük
sisteme göre mezuniyet notu olan adaylar ise Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki karşılıkları olan
tabloya göre girmeleri gerekmektedir.
- Yatay Geçiş kontenjanına başvuracak adaylar 19 - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında şahsen müracaat edeceklerdir. Elden belge
alınacağından online başvurular kabul edilmeyecektir.
2- DEĞERLENDİRME (SINAVSIZ)
1.Yüksek Lisans : ALES puanının % 60’ı + Lisans not ortalamasının % 20’si+ varsa yabancı dil puanının % 20’sinin toplamına göre 50
puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Eşitlik durumunda ALES ve lisans not ortalaması puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

3- DEĞERLENDİRME (SINAVLI)
1.Yüksek lisans: ALES puanının % 50’si + Lisans not ortalamasının % 20’si + varsa Yabancı Dil Puanının % 20’si + bilim
sınavı/mülakat notunun % 10’nun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Toplam puanı 50’den düşük olanlar
sıralamaya giremez.
2.Doktora: ALES puanının % 50'si, yabancı dil puanının %20'si, bilim sınavında veya mülakatta alınan notun %10’u ile lisans not
ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının %20'si toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır.
Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.
3. Mülakat ve/veya bilim sınavına girmeyen aday, değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edilmez.
KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER
Yüksek Lisans:
1. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı surety.
2. Lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti (Adaylar mezun oldukları üniversitenin varsa not dönüşüm tablosunu, yoksa YÖK
dönüşüm tablosunu kullanacaklardır).
3. ALES sonuç belgesi (Sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış ve alınan notun en az 55 (elli beş) puan olması gerekmektedir).
4. Varsa, Yabancı Dil Belgesinin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti. (Son beş (5) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS veya
Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puan aldığını gösterir
belge).
5. Onaylı nüfus cüzdanı sureti.
6. 2 adet vesikalık fotoğraf.
7. Dilekçe (Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir).
8. Özgeçmiş.
9. Askerlik durum belgesinin aslı (erkek adaylar için).
10. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı
sureti.

Doktora:
1. Yüksek Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti.
2. Lisans Diplomasının aslı veya noter onaylı sureti.
3. Lisans ve yüksek lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti (Adaylar mezun oldukları üniversitenin varsa not dönüşüm tablosunu,
yoksa YÖK dönüşüm tablosunu kullanacaklardır).
4. ALES sonuç belgesi (Sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış olması ve alınan notun en az 60 (altmış) puan olması
gerekmektedir).
5. Son beş (5) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 (elli beş) puan aldığını gösterir belgenin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti.
6. Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi.
7. 2 adet vesikalık fotoğraf.
8. Dilekçe (Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir).
9. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için).
10. Özgeçmiş.
11. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı
veya noter onaylı sureti.
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ

(1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az
bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
(2) Yatay geçiş için öğrencinin;
a) Ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması,
b) Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması,
c) Yüksek lisans ve doktora programlarında tez aşamasına geçmemiş olması, gerekir.
(3) Yatay geçiş için kontenjanlar anabilim/anasanat dalları esas alınarak 38 inci maddeye göre ilan edilir. Başvurular, ilgili
anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve yarıyıl başından önce sonuçlandırılır.
(4) Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamaz.
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Aşağıda Belirtilen Bölümlerin
Lisans Mezunu Olmak

Birinden

Bahçe Bitkileri Bölümü lisans mezunu
olmak

1.Bitki Koruma Bölümü Mezunu veya
2.Ziraat Müh. Bitki Koruma Bölümü veya
3.Bitkisel Üretim Lisans Programı Bitki
Koruma alt programı mezunu olmak.

Aşağıda Belirtilen Bölümlerin
Birinden Tezli Yüksek Lisans
Mezunu Olmak

Bahçe bitkileri lisans mezunu
olmak ve Bahçe Bitkileri Ana
Bilim Dalında yüksek lisans
yapmış olmak.
Lisans veya Yüksek Lisans
derecelerinden birini Bitki
Koruma alanında yapmış
olmak.

