
 

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA  

BAŞVURU İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER 

Online başvuru tarihleri : 
26 Temmuz 2021 Pazartesi – 06 Ağustos 2021 Cuma 

(saat 16:00’a kadar) 

Online başvuru adresi : http://golcuk.isparta.edu.tr 

50/d kadrosunda bulunan Araştırma 

Görevlilerinin yüksek lisans programını 

tamamladıkları anabilim dalında doktora 

programına kayıt talep dilekçelerinin 

Enstitüye verilme tarihleri 

: 
26 Temmuz 2021 Pazartesi – 06 Ağustos 2021 Cuma 

(saat 16:00’a kadar) 

Online başvuru sonuçlarının ilan tarihi : 09 Ağustos 2021 Pazartesi 

Online başvuru sonuçlarının ilan adresi : http://golcuk.isparta.edu.tr 

Sınav linkinin ilan tarihi ve adresi  
10 Ağustos 2021 Salı 

http://golcuk.isparta.edu.tr 

Bilimsel değerlendirme / Mülakat tarihleri : 11-12 Ağustos 2021 (Çarşamba-Perşembe) 

Bilimsel değerlendirme / Mülakat saatleri : 10:00 

Sonuçların ilan tarihi : 16 Ağustos 2021 Pazartesi / saat: 16:00 

Sonuçların ilan adresi : http://golcuk.isparta.edu.tr 

Kesin kayıt tarihleri (asıl adaylar) : 17-20 Ağustos 2021 (Salı-Cuma) 

Kesin kayıt tarihleri (yedek adaylar) : 23-24 Ağustos 2021 (Pazartesi-Salı) 

Kayıt adresi : Online yapılacaktır. http://golcuk.isparta.edu.tr  

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN  
TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA  

BAŞVURULARI İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER 

Online başvuru tarihleri : 
26 Temmuz 2021 Pazartesi – 03 Eylül 2021 Cuma 

(saat 16:00’a kadar) 

Online başvuru adresi : http://yubs.isparta.edu.tr/ 

Başvuruların Anabilim dalları tarafından 

değerlendirilmesi 
: 07-08 Eylül 2021 (Salı-Çarşamba) 

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ilan 

tarihi 
: 09 Eylül 2021 Perşembe / saat 16:00 

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ilan 

adresi 
: http://yubs.isparta.edu.tr/ 

Kayıt için başvuru tarihleri : 10 Eylül 2021 Cuma - 17 Eylül 2021 Cuma 

Kayıt adresi : 

ISUBÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Doğu Yerleşkesi, 

Orman Fakültesi Binası, Zemin Kat, 32260 

Çünür/Isparta 

http://golcuk.isparta.edu.tr/
http://golcuk.isparta.edu.tr/
http://golcuk.isparta.edu.tr/
http://golcuk.isparta.edu.tr/
http://golcuk.isparta.edu.tr/
http://yubs.isparta.edu.tr/
http://yubs.isparta.edu.tr/


 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI 

1- Adayların, lisans diplomasına sahip olması gerekir. 

2- Adayların, ALES sınavından ya da YÖK tarafından eşdeğer sayılan sınavların birinden başvurulan 

programın puan türünde en az 55 puana sahip olması gerekir. ALES geçerlilik süresi sınav sonucu 

açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıldır. 

3- Adayların, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birisine girmiş olması 

gerekir. ÖSYM’nin yabancı dil eşdeğerlik tablolarına erişmek için buraya tıklayınız. Yabancı Dil geçerlilik 

süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. 

DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI 

1- Doktora programına başvuran adaylar yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır. 

2- Doktora programına başvuran adayların, ALES sınavından ya da YÖK tarafından eşdeğer sayılan 

sınavların birinden başvurulan programın puan türünde en az 55 puana sahip olması gerekir. ALES 

geçerlilik süresi sınav sonucu açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıldır. 

3- Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. 

Bu adayların mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate 

alınmaksızın başvurdukları programdaki ALES puanları 75 olarak kabul edilir. 

4- Lisans derecesiyle Doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 

4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması gerekir. 

5- Lisans derecesiyle Doktora programına başvuran adayların ALES sınavından başvurulan 

programın puan türünde en az 80 puana sahip olması gerekir. 

6- Adayların, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan sahip 

olması gerekir. ÖSYM’nin yabancı dil eşdeğerlik tablolarına erişmek için buraya tıklayınız. Yabancı Dil 

geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI 

1- Üniversite içindeki başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yükseköğretim kurumunun 

lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenciler belirlenen 

kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilirler. 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf


2- Yatay geçiş için öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği programın öğrenci kabul şartlarını 

taşıması, disiplin cezası almamış ve geldiği lisansüstü programda aldığı derslerin tümünü başarmış 

olması gerekir. Bu derslere ilişkin GNO’nun Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-

Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yüksek lisans ve doktora programları ders başarma ortalamalarına 

eşit ya da daha yüksek olmalıdır. 

3- Yatay geçişler, aynı düzeydeki diploma programları arasında yapılabilir. Buna göre, yüksek lisans 

programlarından yüksek lisans programlarına; doktora programlarından doktora programlarına yatay 

geçiş yapılabilir. 

4- Azami öğrenim süresinin bitimine tezli yüksek lisans programında bir yarıyıl doktora programında 

iki yarıyıl süresi kalmış olanlar, yatay geçiş talebinde bulunamazlar. 

5- Yatay geçiş kontenjanına başvuruda bulunacak adaylar, başvuru esnasında sistemde bulunan 

yatay geçiş opsiyonunu seçerek halen kayıtlı oldukları Anabilim dallarına kayıt esnasında verdikleri 

ALES ve yabancı dil notlarını belirten sınav dönemlerini seçmeleri gerekmektedir. Ayrıca, adayların, 

güncel (Temmuz ayında alınmış ve tüm ders notları transkript işlenmiş) ve onaylı (e-Devlet veya enstitü 

onalı) transkriptini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1- Anabilim dallarındaki lisansüstü programlara ve bu programlardaki çalışma alanlarına aynı 

dönemde birden fazla başvuru yapılamaz. Online başvurularda program son başvurulan anabilim dalını 

ve çalışma alanını kabul etmektedir. 

2- Başvuru sürecinde adayların, hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, vb. nedenlerle yaptığı yanlış başvuru iptal 

edilecektir. Adayların başvuru yapmadan önce ilan metnini dikkatle incelemesinde yarar vardır. 

3- Adayların mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS’den çekilecek ve sistem üzerinden YÖK dönüşüm 

tablosu kullanılarak 100’lük sisteme dönüştürülerek değerlendirmeye alınacaktır. 

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME/MÜLAKAT SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1- Bilimsel değerlendirme/mülakat sınavı online olarak yapılacaktır. Adayların online sınava 

katılabilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulacak link bilgisi 10 Ağustos 2021’de 

http://golcuk.isparta.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylar sisteme kayıt oldukları kullanıcı adı ve 

şifresi ile giriş yapacaklardır. Adaylar, başvuru sırasında geçerli bir e-mail adresi vermekle 

yükümlüdürler. Link ile ilgili problem yaşanması durumunda sınavdan önce adayların Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı ile iletişime geçmesi ve durumu bildirmeleri gerekmektedir.  

2- Adayların, ilanda belirtilen saat ve tarihlerde açıklanan linke giriş yapmaları gerekmektedir. 

3- Adaylar, sınava girebilmeleri için bilgisayarlarına “Adobe Connect” programını indirmekle 

yükümlüdürler. 

http://golcuk.isparta.edu.tr/


4- İlan edilen tarih ve saat aralıklarda bilimsel değerlendirme/mülakat sınavına katılmayan adaylar 

haklarını kaybetmiş olurlar. 

5- Sınav başlamadan önce Anabilim dalı tarafından adaylara sınav hakkında olası bilgilendirmelerin 

yapılabilmesi için adayların sisteme geçerli bir telefon numaraları girmeleri ve bu numaralarına ait 

telefonlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

6- Adaylar, bilimsel değerlendirme/mülakat sınav sırasında mutlaka kameraları ve seslerinin açık 

olması zorunludur. Kamera ve/veya sesin kapalı veya problemli olması durumunda sınav 

gerçekleştirilmeyecektir. Adayların sınava katıldıkları cihazlarda yaşayabilecekleri problemlerden 

kendileri sorumludur. 

7- Sınav sırasında kimlik kontrolü için adayların yanlarında resimli nüfus cüzdanlarını 

bulundurmaları gerekmektedir. 

8- Sınav sırasında adayların yanlarında kâğıt ve kalem bulundurması gerekmektedir. 

9 Adaylar başvurdukları programın başvuru koşullarını sağlamamaları durumunda sınavdan 

başarılı sayılsalar bile sınavları iptal edilecektir. 

DEĞERLENDİRME ESASLARI 

1- Bilimsel değerlendirme/mülakat sınavına girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır.  

2- Tezli yüksek lisans ve doktora programına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES ya da eşdeğer 

sınav puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u, bilimsel 

değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü) sınavının %20’si dikkate alınır. Yazılı ve sözlü sınavlarının birlikte 

yapılması durumunda bu gruba ilişkin sonucun hesaplanmasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının 

oranları eşit alınır. Hesaplanan puana göre Tezli Yüksek Lisans programlarında en az 60 puan alanlar 

arasında, Doktora programlarında ise en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır. En yüksek puan 

alan adaydan başlamak üzere, kontenjan sayısı kadar aday ilgili programa kayıt hakkı kazanır. Başarı 

notlarının eşit olması durumunda sırasıyla ALES puanı, mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan 

adaya öncelik tanınır. Mezuniyet not ortalaması olarak; Yüksek Lisans programlarında Lisans mezuniyet 

not ortalaması, Doktora programlarında ise Lisansa dayalı doktora programı için lisans mezuniyet not 

ortalaması, yüksek lisansa dayalı doktora programları için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 

dikkate alınır. 

3- Nihai başarı notunun hesaplanmasında YÖKSİS’den çekilen mezuniyet not ortalamalarının YÖK 

dönüşüm tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılıkları dikkate alınacaktır. 

 

 

 

 



TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA KESİN KAYIT ESNASINDA  

SİSTEME ADAYLAR TARAFINDAN YÜKLENMESİ İSTENEN BELGELER 

1. Sisteme yüklü olan Lisansüstü programlara kayıt dilekçesinin kayıt sırasında sistemden 

onaylanması zorunludur. 

2. Yatay geçiş için başvuracak adayların öğrenimine devam ettiği üniversiteden veya e-“Devletten 

alacakları onaylı güncel tarihli öğrenci belgesi ve transkripti (Transkript belgesinde tüm ders notları 

işlenmiş olmak zorundadır).  

3. Yatay geçiş için başvuracak adayların, kayıtlı oldukları enstitülerinden disiplin cezası almadığına 

dair yazı / belge. 

4. Özgeçmiş (PDF formatında). 

5. Adaylar kayıt yaptırdıkları dönem sonuna kadar onaylı transkriptlerini Enstitüye iletmeleri 

gerekmektedir.  

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1- Mülakat sonrasında kesin sonuç listesi Enstitümüzce kontrol edilecek ve listede herhangi bir sorun 

olmadığı tespit edildikten sonra, listeler Üniversitemiz / Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir. 

2- Belirtilen kayıt tarihlerinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. 

3- Lisansüstü programlara başvuru hakkında 0 246 214 65 75-76 numaralı telefonlardan bilgi 

edinebilirsiniz. 

 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN  

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI 

a) Mezuniyet Derecesi 

1. Başvuru esnasında, Yüksek Lisans programına başvuracak adayların bir lisans, doktora 

programına başvuracak adayların ise lisans ya da yüksek lisans programından mezun olmuş olmaları 

ya da mezun olma durumunda olmaları gerekir. Mezuniyet aşamasında olan adayların kayıt 

yaptırabilmeleri için kayıt tarihinden önce öğrenimlerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.  

2. Mezun olunan programların örgün eğitim programları olması gerekir. 

3. Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 

4.00’lük sistem için en az 3.00 veya eşdeğeri bir puan almış olmalıdır.  

4. Mezun olunan programların bağlı olduğu yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından kabul 

edilmiş olması gerekir. YÖK tanıma ve denklik hizmetleri daire başkanlığından okul tanıma belgesinin 

alınması gerekmektedir. 

 



 

b) Dil Yeterlik 

1- Yüksek Lisans programına başvuracak adaylar İngilizce dilinde YDS veya eşdeğerliği ÖSYM 

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınava girmiş olduğunu gösterir belgenin aslı, 

2- Doktora programına başvuracak adaylar İngilizce dilinde YDS’den 55 ya da eşdeğer bir notu 

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınava girmiş olduğunu gösterir belgenin aslı, 

3- Yabancı dil geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. 

4- Başvurdukları programın dili Türkçe olan adaylar için Türkçe dil yeterliğinin en az B2 olduğunu 

gösterir ISUBÜ DİLMER, TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü ve Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi 

Araştırma ve Uygulama Merkezleri tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olmaları 

gerekir. Yurt içi veya dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili tamamen Türkçe olan programlardan 

mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil şartı aranmaz.  

5- B2 düzeyinde Türkçe dil yeterlik düzeyine sahip olmayan adaylara dil yeterliklerini B2 düzeyine 

getirmeleri için en fazla iki yarıyıl süre verilir. Bu süre sonunda en az B2 düzeyinde dil yeterlik belgesi 

olmayan adayların kayıtları silinir. 

6- Adayların mezun olabilmeleri için C1 düzeyinde Türkçe dil yeterlik belgesine sahip olmaları 

gerekir. 

7- Lisans ya da Yüksek Lisans eğitiminin tamamen Türkçe dilinde yapıldığını belgeleyen adaylarda 

Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Bu öğrencilerin değerlendirme aşamasında Türkçe dil sınav notu 100 

puan olarak kabul edilir. 

8- Lisans ya da Yüksek Lisans eğitiminin tamamen İngilizce dilinde yapıldığını belgeleyen adaylarda 

İngilizce yeterlik belgesi aranmaz. Bu öğrencilerin değerlendirme aşamasında İngilizce dil sınav notu 

100 puan olarak kabul edilir. 

c) Başvuruda İstenen Belgeler 

1- Lisans ve/veya yüksek lisans diplomalarının aslı ile Türk Dış Temsilciliklerinden ya da yeminli 

tercüme bürolarından onaylı Türkçe tercümesi, 

2- Burslu adayların burs belgelerinin aslı ile noterden, yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, 

3- Mezuniyet not ortalamasının bulunduğu onaylı resmi transkriptin aslı ile Türk Dış 

Temsilciliklerinden ya da yeminli tercüme bürolarından onaylı Türkçe tercümesi, 

4- Yabancı dil belgesinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilcilikleri 

tarafından onaylanmış örneği, 

5- Türkçe yeterlik belgesi (varsa), 

6- Pasaport ve öğrenim vizesinin aslı ile birlikte Türk Dış Temsilciliklerinden ya da yeminli tercüme 

bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümeleri, 

7- Bir adet kabul mektubu (Conditional Acceptance Letter), 



8- Niyet mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı 

mektup), 

9- Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf. 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN DEĞERLENDİRME ESASLARI 

1. Yüksek Lisans programına başvurularda, lisans mezuniyet notunun %50’si, Türkçe dil sınav 

notunun %25’i, yabancı dil sınav notunun %25’i dikkate alınarak adaylar arasında başarı sıralaması 

yapılır. Türkçe dil sınav notu olmayan adaylar bu bölümden -0- (sıfır) alırlar. 

2. Lisansa dayalı doktora programlarına başvurularda Lisans mezuniyet notunun, Yüksek Lisansa 

dayalı doktora programlarında ise Yüksek Lisans mezuniyet notunun %50’si, Türkçe dil sınav notunun 

%25’i, yabancı dil sınav notunun %25’i dikkate alınarak adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. 

Türkçe dil sınav notu olmayan adaylar bu bölümden -0- (sıfır) alırlar. 

3. Puanların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde YÖK dönüşüm çizelgeleri kullanılır. 

4. En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, kontenjan sayısı kadar aday kayıt hakkı kazanır. 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER 

(Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıtları Şahsen Olacaktır) 

Başvuruda istenen belgelere ilave olarak; 

1- Başvuru sırasında sisteme yüklenen tüm belgelerin orijinallerinin ya da noter veya Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı belgelerin sunulması gerekmektedir.  

2- Öğrenim amaçlı ikamet beyanı. 

3- Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf, (fotokopi ile çoğaltılan veya farklı 

vesikalık fotoğraflar kabul edilmeyecektir). 

4- Öğrenim ücretinin ödendiğine ilişkin belge.  

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN KESİN KAYITTA  

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1- Adayların, kesin kayıt için belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde enstitüye şahsen 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

2- Posta ile kayıt yapılamaz. 

3- İstenilen belgelerde aslı gibidir onayı eksik, yanlış beyanda bulunan ve/veya tahrifat yapan 

adayların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday 

kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir. 

 

 

 



ALES PUAN TÜRLERİ 

 

Programın Adı 

Kabul Edilen 

ALES Puan 

Türü 

Bütünleşik Doktora Dışında Tezli Yüksek 

Lisans ve Doktora için ALES’den Olması 

Gereken En Az Sınav Puanı 

1 Bahçe Bitkileri ALES - SAY 55 

2 Bitki Koruma ALES - SAY 55 

3 Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 

ALES - SAY 55 

4 Enerji Sistemleri Mühendisliği ALES - SAY 55 

5 Makine Mühendisliği  ALES - SAY 55 

6 Orman Endüstri Mühendisliği ALES - SAY 55 

7 Orman Mühendisliği ALES - SAY 55 

8 Su Ürünleri Avlama ve İşleme 

Teknolojisi 

ALES - SAY 55 

9 Su Ürünleri Temel Bilimleri ALES - SAY 55 

10 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ALES - SAY 55 

11 Tarla Bitkileri ALES - SAY 55 

12 Tarım Ekonomisi ALES - EA 55 

13 Tarım Makinaları ve 

Teknolojileri Mühendisliği 

ALES - SAY 55 

14 Tarımsal Biyoteknoloji ALES - SAY 55 

15 Tarımsal Yapılar ve Sulama ALES - SAY 55 

16 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ALES - SAY 55 

17 Zootekni ALES - SAY 55 

18 Biyomedikal Mühendisliği ALES - SAY 55 

19 Mekatronik Mühendisliği ALES - SAY 55 

20 İnşaat Mühendisliği ALES - SAY 55 

21 Bilgisayar Mühendisliği ALES - SAY 55 

22 Yaban Hayatı Ekolojisi ve 

Yönetimi 

ALES - SAY 55 

23 Turizm İşletmeciliği ALES - EA 55 

24 Uluslararası Ticaret ve 

İşletmecilik 

ALES - EA 55 

25 Ekonomi ve Yönetim 

(Disiplinlerarası) 

ALES - EA 55 

26 İleri Teknolojiler 

(Disiplinlerarası) 

ALES - SAY 55 

 

Açıklama: 

SAY: Sayısal Puan Türü 

EA: Eşit Ağırlık Puan Türü 

 

 

 

 

 



 

ANABİLİM DALLARI İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Sıra No Anabilim Dalı Telefon numarası 

1 Bahçe Bitkileri 0246 214 6212 

2 Bitki Koruma 0264 214 6268 

3 Ekonomi ve Yönetim (Disiplinlerarası) 0246 214 6675 

4 Elektrik Elektronik Mühendisliği 0246 214 6767 

5 Enerji Sistemleri Mühendisliği 0246 214 6788 

6 Makine Mühendisliği  0246 214 6788 

7 Orman Endüstri Mühendisliği 0246 214 6526 

8 Orman Mühendisliği 0246 214 6525 

9 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi 0246 214 6440 

10 Su Ürünleri Temel Bilimleri 0246 214 6440 

11 Su Ürünleri Yetiştiriciliği 0246 214 6440 

12 Tarla Bitkileri 0246 214 6242 

13 Tarım Ekonomisi 0246 214 6232 

14 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği 0246 214 6360 

15 Tarımsal Biyoteknoloji 0246 214 6289 

16 Tarımsal Yapılar ve Sulama 0246 214 6289 

17 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 0246 214 6303 

18 Zootekni  0246 214 6303 

19 Biyomedikal Mühendisliği 0246 214 6767 

20 Mekatronik Mühendisliği 0246 214 6797 

21 İnşaat Mühendisliği 0246 214 6797 

22 Turizm İşletmeciliği 0246 313 3447 

23 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 0246 441 4334 

24 Bilgisayar Mühendisliği 0246 214 6767 

25 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi 0 246 214 6519 

26 İleri Teknolojiler (Disiplinlerarası) 0 246 214 6770 
 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI  İLETİŞİM BİLGİLERİ 

0(246) 214 6157     -         0 2462 146 926 

 


