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ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  

Genel Tanıtım  

Programın amacı orman endüstrilerinin kurulması, idaresi, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin 

standardizasyonu, kalite kontrolleri ve pazarlaması konularını tanıyan başta odun olmak üzere 

hammadde olarak orman ürünlerini işleyen endüstri işletmelerinde çalışmak üzere gerekli bilgiye sahip, 

karşılaştıkları problemleri analiz etme ve çözmek için modern mühendislik araçlarını kullanabilme 

becerileri olan, kendi bilgilerini uygulama ile eşleştirebilme hünerine sahip yüksek mühendisler ve 

araştırıcılar yetiştirmektir.  

  

Kazanç  

Bölümümüzün hedefi, yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslararası düzeyde de saygın, kaliteli, tüm 

bölümleri ile akredite olmuş bir eğitim ve araştırma merkezi haline gelerek;  

1. Kazandığı bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştüren,  

2.Küresel alandaki gelişmeleri takip edebilip, aynı zamanda rekabet cesaretine sahip olan,  

3. Disiplinler arası çalışma ortamlarına uyum sağlayabilen, mesleki çözümlerde paydaşlarıyla işbirliği 

yaparak çözüm üretebilen, alanında kendini en iyi şekilde ifade edebilen, özgüveni olan,  

4. Alanıyla ilgili temel deneysel çalışmaları yapabilen ve elde ettiği verileri değerlendirebilen, araştırıcı 

özelliklere sahip ve bilgiye ulaşmanın esaslarını öğrenmiş olan,  

5. Yazılı ve sözlü iletişimde başarılı, kendini en iyi şekilde ifade edebilen, kendi iş alanlarında daha ön 

plana çıkan, ikna yeteneği ve özgüveni olan,  

6. Ülkesine ve insanlığa yararlı olan, lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir.  

  

Kimler katılabilir?  

Orman Endüstri Mühendisliği ile ilgili olarak kariyerini geliştirmek, kendini geliştirmek için bilgi ve 

becerileri edinmek ve bu alanda çalışıyor olup bilgilerini güncellemek isteyen Lisans mezunu olan kişiler 

bu programa katılabilir.   

 

Başvuru Koşulları (T.C. Vatandaşları) 

1) Lisans Diplomasına sahip olmak, yurt dışından alınmış lisans diplomaları için YÖK 

tarafından onaylanmış denklik belgesine sahip olmak,  

2) Koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.  
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Başvuru Koşulları (Uluslararası Öğrenciler)  

1) Lisans diplomasına sahip olmak. (YÖK tarafından onaylı okul tanıma belgesi; 

Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarından alınan diplomalar hariç),  

 2) Başvuruda Türkçe dil şartı aranmaz. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan 

Türkçe yeterlik belgesi mevcut olanların kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi 

olmayan adaylara en fazla iki yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim 

süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin  

Üniversite ile ilişiği kesilir.  

3) Lisans öğrenimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını 

belgeleyen uluslararası adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz.  

4) Özel koşullarda yer alan şartlarını taşımak.  

(NOT: Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil 

koşulu aranmaz.)  

Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü  

Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü sadece lisans genel not 

ortalamasına göre yapılır. Öğrenciler, lisans genel not ortalamalarına göre sıralanarak kontenjan 

dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir.  

Online Başvuru  

Adaylar başvuru işlemlerini; http://ubys.bartin.edu.tr  adresinden “Menü” ye daha sonra da “Enstitü 

Başvurusu” sekmesini tıklayarak gerçekleştirebilirler.  

  

Kesin kayıt Gerekli Belgeler  

1) Online Başvuru Formu (Aday öğrenci tarafından imzalı),  

b) Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi, onaylı sureti veya e-devlet çıktısı,  

2) Lisans Not Durum Belgesinin (Mezuniyet Transkripti) aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,  

3) YÖK tarafından tanınan kurumların düzenlediği sınavlardan alınan Türkçe başarı belgesi 

(Uluslararası Öğrenciler için),  

4 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),  

5) Askerlik Durum Belgesinin aslı veya e-devlet çıktısı (son üç ayda alınmış),  

6) Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesi (Türk 

Vatandaşları için),  

7) Uluslararası öğrenci adaylardan Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylı 

okul tanıma belgesi   

8) Asıl belgelerinin yanında onaylı Türkçe tercüme belgelerinin de kesin kayıtta getirilmesi 

gerekmektedir (Uluslararası öğrenci adayları için).   

http://ubys.bartin.edu.tr/
http://ubys.bartin.edu.tr/
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Ücreti  

T.C. Vatandaşları için: 1500 TL  
Uluslararası Öğrenciler İçin: 1800 TL 
 

NOT: Uzaktan Öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin kesin kayıt öncesinde dönemlik eğitim 

ücret bedelini TC kimlik numaraları ile Vakıfbank veya Ziraat Bankası ATM’ lerinden yatırmış olmaları 

gerekmektedir.  

  

Ders İçerikleri   

Mobilya Üst Yüzey İşlemlerinde Yenilikler  

Odun Kimyası Metodları  

Odun Mikrobiyolojisi  

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kimyası  

Odun Kompozit Levhalar  

Odun Teknolojisinde Yeni Gelişmeler  

Odun Modifikasyonu  

Kompozit Levhalarda Kalite Kontrol ve Standart Testler  

Kereste Endüstrisi Makineleri, Bileme ve Bakım Teknolojisi  

Mobilya Endüstrisinde Ergonomi  

Biyokompozitler ve Üretimi  

Bilimsel Araştırma Yöntemleri  

  

Detaylı Bilgi  

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden (https://lisansustu.bartin.edu.tr/ ) öğrenebilirsiniz.  

Tel:   

0378 223 54 25 

0378 223 54 26    

0378 223 54 30  

0378 223 54 37  

  

Bölüm sitesi (Öğretim elemanları, bölüm tanıtım vb.) http://ormanedustri.bartin.edu.tr/ 

adresini tıklayınız.   

http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=194
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=194
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=193
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=193
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=192
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=192
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=191
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=191
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=190
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=190
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=189
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=189
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=242
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=242
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=241
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=241
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=240
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=240
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=239
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=239
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=238
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=238
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=237
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=237
https://lisansustu.bartin.edu.tr/
https://lisansustu.bartin.edu.tr/
http://ormanedustri.bartin.edu.tr/
http://ormanedustri.bartin.edu.tr/

