
T.C. 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

Enstitümüzün aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için T.C. Uyruklu  

yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacaktır. 

ANABİLİM  DALI 

TEZLİ 

YÜKSEK 

LİSANS 

TEZSİZ 

YÜKSEK 

LİSANS 

DOKTORA 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

AÇIKLAMALAR VE ÖZEL ŞARTLAR 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 11 30 6 
EA/SAY/ 

SÖZ 

-Tezli yüksek lisans programına başvuru yapacak adaylardan 8’i Eğitim Fakültesi 

mezunu ya da pedagojik formasyon sertifikası sahibi olanlardan, 3’ü Eğitim Fakültesi 

mezunu olmayan ve pedagojik formasyon sertifikası olmayanlardan seçilecektir. 

Adayların lisanstan mezun olduğu alana karşılık gelen ya da sözel ALES puan türüne 

sahip olmaları gerekir. (Eğitim Fakültesi mezunu olmayan ve öğretmenlik 

sertifikasına sahip olmayan adaylardan kesin kayıt yaptıran öğrenciler, iki yarıyıl 

bilimsel hazırlık kapsamında altı ders almak ve başarılı olmak koşulu ile programa 

kabul edilirler.)  

 

-Tezsiz yüksek lisans programına başvuru yapacak adayların, Eğitim Fakültelerinin 

lisans programlarından mezun olmaları veya diğer lisans programlarından mezun 

olup pedagojik formasyon eğitimi sertifikasına sahip olmaları ya da en az 3 yıldır 

öğretmen olarak çalışıyor olduklarını belgelendirmeleri gerekir. (ALES ve yabancı 

dil puan koşulu aranmamaktadır.)        

  

-Tezsiz yüksek lisans programına kesin kayıt hakkı kazananların, dönemlik harç 

miktarı 3.600 TL (AKTS Kredi Değeri= 7.200 TL/90AKTS= 80 TL) olup, programın 

toplam ücreti 7.200 TL I. ve II. yarıyıllarda 2 eşit taksit halinde ödenecektir. 
 

-Doktora programına başvuru yapacak adayların Eğitim Yönetimi, Teftişi, 

Planlaması ve Ekonomisi veya Eğitim Yönetimi tezli yüksek lisans programı ya da 

diğer tezli yüksek lisans programlarından mezun olmaları gerekir. Adayların, 

lisanstan mezun olduğu alana karşılık gelen ya da sözel ALES puan türüne sahip 

olmaları ve YDS’den (Almanca-Fransızca-İngilizce) veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmaları 

gerekir. (Adayların 4’ü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi veya 

 



Eğitim Yönetimi tezli yüksek lisans programı mezunu olanlardan, 2’si diğer tezli 

yüksek lisans programlarından mezun olanlardan seçilecektir.) (Diğer tezli yüksek 

lisans programlarından mezun olup kesin kayıt yaptıran öğrenciler iki yarıyıl bilimsel 

hazırlık kapsamında en az altı ders almak ve başarılı olmak koşulu ile programa 

kabul edilirler.) 

Eğitim Programları ve 

Öğretim Bilim Dalı 
15 

 

4 EA 

-Tezli yüksek lisans programına başvuru yapacak adayların Yurt içi veya YÖK 

tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı Eğitim Fakültelerinin lisans 

programlarından mezun olmaları ya da diğer lisans programlarından mezun olup 

Pedagojik Formasyon eğitimi sertifikasına sahip olmaları gerekir. 

 

-Doktora programına başvuru yapacak adayların Eğitim Programları ve Öğretim 

tezli yüksek lisans mezunu olmaları veya diğer yüksek lisans programlarından 

mezun olmaları ve YDS’den (Almanca-Fransızca-İngilizce) veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmaları 

gerekir. (Diğer tezli yüksek lisans programlarından mezun olup kesin kayıt yaptıran 

öğrenciler iki yarıyıl bilimsel hazırlık kapsamında en az altı ders almak ve başarılı 

olmak koşulu ile programa kabul edilirler.) 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Bilim Dalı 
17 

 

2 EA 

-Tezli yüksek lisans programına başvuru yapacak adayların, Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık lisans programı mezunu olmaları, YDS’den veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarının birinden en az 45 puan almış olmaları 

gerekir.  

 

-Doktora programına başvuru yapacak adayların, Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık lisans ve tezli yüksek lisans programı mezunu olmaları, YDS’den veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarının birinden en az 55 puan 

almış olmaları gerekir. 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı 

Müzik Eğitimi Bilim Dalı 10 

 

 
EA/SAY/ 

SÖZ 

-Adayların, Müzik Öğretmenliği lisans programı mezunu olmaları veya 

Konservatuvarlar, Güzel Sanatlar Fakülteleri ya da Sahne Sanatları Fakültelerinin 

müzik bölümü mezunu olup Pedagojik Formasyon eğitimi sertifikasına sahip 

olmaları gerekir.(Performans sınavı için adaylar piyano dışındaki çalgılarını ve 

eşlikçilerini kendileri sağlayacaklardır.) 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı  

Fen Bilgisi Eğitimi Bilim 

Dalı 
21  5 SAY 

-Tezli yüksek lisans programına başvuru yapacak adayların, Fen Bilgisi Öğretmenliği 

veya Fen Bilgisi Eğitimi lisans programı mezunu olmaları gerekir. 



-Doktora programına başvuru yapacak adayların, Fen Bilgisi Eğitimi tezli yüksek 

lisans programı mezunu olmaları ve YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği 

kabul edilen dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmaları gerekir. 

Temel Eğitimi Anabilim Dalı 

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı 15   EA -Adayların, Sınıf Öğretmenliği lisans programı mezunu olmaları gerekir 

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 

Sosyal Bilgiler Eğitimi 

Bilim Dalı 
17 

 

 SÖZ 

-Adayların, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programı mezunu olmaları veya 

Edebiyat Fakültelerinin Tarih veya Coğrafya bölümlerinden mezun olup pedagojik 

formasyon eğitim sertifikasına sahip olmaları veya Tarih öğretmenliği ve coğrafya 

öğretmenliği mezunu olmaları gerekir. (Adayların 12’si Eğitim Fakültesi Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliği mezunu olanlardan, 3’ü tarih öğretmenliği bölümü mezunu ya 

da Edebiyat Fakültelerinin Tarih bölümünden mezun olup pedagojik formasyon 

eğitim sertifikasına sahip olanlardan 2’si Coğrafya öğretmenliği bölümü mezunu ya 

da  Edebiyat Fakültelerinin coğrafya  bölümünden  mezun olup pedagojik formasyon 

eğitim sertifikasına sahip olanlardan alınacaktır. Lisansüstü programa kabul edilen 

ancak derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlardan alarak 

kesin kayıt yaptıran öğrenciler 1 yıl bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır.  

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 8   SÖZ -Adayların Türkçe Öğretmenliği lisans mezunu olmaları gerekir. 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı 

İngiliz Dili Eğitimi Bilim 

Dalı 
6  3 SÖZ 

-Tezli yüksek lisans programına başvuru yapacak adayların, İngiliz Dili Eğitimi veya 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, İngiliz Dilbilimi, 

Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans programı mezunu olup pedagojik formasyon 

eğitim sertifikasına sahip olmaları ve YDS’den (İngilizce) veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmaları 

gerekir.(Adayların 4’ü İngiliz Dili Eğitimi lisans mezunu olanlardan, 2’si İngiliz Dili 

ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, İngiliz Dilbilimi, Mütercim 

Tercümanlık Bölümü lisans programı mezunu olup pedagojik formasyon eğitim 

sertifikasına sahip olanlardan seçilecektir.) 
 

-Doktora programına başvuru yapacak adayların, İngiliz Dili Eğitimi tezli yüksek 

lisans programı mezunu olmaları, YDS’den (İngilizce) veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmaları 

gerekir. 
 

GENEL TOPLAM 120 30  20   
 



 

I. GENEL ŞARTLAR 

1- Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak adayların, mezuniyet genel not ortalamalarının 4 tam not üzerinden en az 2.00 olması gerekir. 

2- Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak adayların, ALES puanı kendi puan türünde en az 55 olması gerekir. 

3- Giriş yöntemi özel olarak tanımlanmamış tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların ALES puanının % 50’si, yüksek lisans programları için lisans ve 

doktora programları için yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının % 20’si ile yazılı sınav notunun % 30’u dikkate alınarak; başarılı olan adayların (Başarı puanı 

yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden en az 60, doktora/sanatta yeterlik adayları için en az 65 puan) ağırlıklı puanları en yüksekten düşüğe doğru sıralanarak 

kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.      

II. BAŞVURU ZAMANI VE YÖNTEMİ  

1. Başvurular online yapılacaktır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ön Kayıt Başvuruları 10/08/2020-08/09/ 2020 tarihleri arasında  Online Başvuru linkinden 

yapılacaktır.  

2. Sisteme yüklenen belgelerin eksik olması durumunda, müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

3. Başvurusu kabul edilen adayların listesi 10/09/2020 tarihi saat 17:30’dan sonra web sayfasında yayınlanacaktır. 

III. SINAV TARİHLERİ 

Lisansüstü Giriş Yazılı Değerlendirme Sınavı 11/09/ 2020 tarihinde, saat: 10.00’da ilgili Anabilim  Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır. 

IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Başvuru Formu (Online Başvuru Formu), 

2. Diploma ya da Mezuniyet belgesi fotokopisi (Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının diploma ya da mezuniyet belgelerinin 

Yüksek Öğretim Kurulu’nca düzenlenecek denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. Kesin Kayıt esnasında aslı veya noter onaylı örneğinin teslim edilmesi 

gerekmektedir.),  

3. Transkript fotokopisi, (Not ortalaması 4’lük sistem üzerinden hesaplanmış olmalıdır. Transkriptinde 4’lük ve 100’lük sistem not ortalaması bulunan adayların not 

ortalamalarında 4’lük sistem dikkate alınacak olup yüzlük karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir. Kesin Kayıt esnasında aslı 

veya noter onaylı örneğinin teslim edilmesi gerekmektedir.), 

4. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuran adaylar için ALES sonuç belgesi,  

5. YDS veya YÖKDİL ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınan dil belgesi.  

6. Özgeçmiş,  

7. 1 (bir) adet fotoğraf,  

8. T.C. Kimlik No Beyanı ya da Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 

 

     ENSTİTÜ ADRES VE TELEFON NUMARALARI 

 

 

 

  Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ 

     Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü: 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüsü  

Ali KOÇMAN Kültür Sanat Sitesi Kat:1 Kötekli/MUĞLA  

Telefon No: 0 (252) 211 3091-3096-3097-3098 


