
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
BAŞVURU KOŞULLARI

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 duyurularında ilan
edilen başvuru sistemi üzerinden
(www.basvuru.marmara.edu.tr) “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 çok 1 programa başvurabilirler.

   

Detaylı bilgi için:
basvuru.marmara.edu.tr 

Prof. Dr. Ömer Akgiray
Rektör Yardımcısı

Mühendislik Fakültesi Dekanı
Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı

fbe.marmara.edu.tr 

ÖNEMLİ NOT: Lisansüstü programlarımıza başvuracak, Türkiye içindeki
Yükseköğretim kurumlarından mezun ya da mezun olma 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
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Yüksek Lisans ve Doktora
programlarına başvuracak adayların:
• lisans veya yüksek lisans
derecesine sahip olmaları
                           veya
• koşullu ön kabul için lisans veya
yüksek lisans öğrenimlerinin son
yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.

ÖNEMLİ  TARİHLER

Lisans derecesine sahip olan adaylar
Doktora programına başvurabilir.

Stamp



Yabancı dil sınavları ve eşdeğerlikleri ile ilgili meydana gelebilecek
değişiklikler için:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikT
ablosu25022016.pdf adresinin ziyaret edilmesi tavsiye edilmektedir.
Yabancı uyruklu kontenjanına başvuran adaylar için ALES veya
eşdeğer bir sınavdan belirli bir puan almış olma şartı aranmaz.
Yabancı dilde eğitim yapılan yüksek lisans programlarına başvuran
yabancı uyruklu adayın yüksek lisans programına başlayabilmesi için
anadilinin programın eğitim diliyle aynı olması veya yurt içindeki
herhangi bir üniversiteden ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen
yabancı bir yükseköğretim kurumundaki aynı dilde eğitim yapılan bir
lisans/lisansüstü programdan mezun olması veya yukarıdaki tabloda
belirtilen sınavlardan birinden yeterli puanı almış olması gerekir.
Yabancı dilde eğitim yapılan doktora programına yabancı uyrukluların
başvurması halinde ise bir önceki maddede belirtilen şarta ilave
olarak, adayın ana dilinin dışında YÖK tarafından kabul edilen ikinci
bir dilden yeterli puanı almış olması zorunludur. Ancak, ana dili
programın dilinden farklı olan adayın, programın eğitim dilinde yeterli
puana sahip olması, ikinci dil şartını karşılar.

ALES ve YABANCI DİL YETERLİLİK KOŞULLARI

**Yabancı dil sınavlarında sınavı yapan kurumun belirlediği sınav geçerlilik süresi dikkate alınır. Sınavın geçerlilik
süresinin belirlenmiş olmaması halinde, YÖK tarafından konulmuş sürelere göre işlem yapılır.
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ESRA ERKEN, Dr. Öğretim Üyesi
Lisansüstü Programlar Kayıt

Danışmanı
esra.erken@marmara.edu.tr

Mezun görüşleri için:
http://enve.eng.marmara.edu.tr/mezunlar/mezunlarimizin-gorusleri/

MEZUNLAR

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Yüksek Lisans Programları farklı
disiplinlerden adaylara da açıktır. Çevre
Mühendisliği alanı dışında bir
programdan mezun olmuş adayların
Lisans üstü eğitimlerini başarılı bir
şekilde tamamlamalarına destek olmak
amacıyla 1 yıl süre ile Bilimsel Hazırlık
Programına katılmaları gerekmektedir.
Bu program kapsamında alınabilecek
maksimum kredi sayısı 30 ECTS olup
hangi derslerin programa dahil edileceği
adayın transkripti ve mezuniyet not
ortalaması da dikkate alınarak bölüm
öğretim üyelerinden oluşan bir jüri
tarafından belirlenir.

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI 

http://enve.eng.marmara.edu.tr/cevre-muh-lisansustu-programlari/cevre-muh-
lisansustu-programlari/
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