
T.C. 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

Enstitümüzün aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için T.C. Uyruklu  

yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacaktır. 
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AÇIKLAMALAR VE ÖZEL ŞARTLAR 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Bilim Dalı 
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3 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.  (Lisansüstü giriş yazılı (Bilim Sınavı) sınavından en az 

60 ve üzeri puan alan adaylar değerlendirmeye alınacaktır.) 

-Doktora programına başvuru yapacak adayların, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans ve tezli 

yüksek Lisans programı mezunu olmaları, ALES sınavından en az 70,  YDS’den veya ÖSYM 

tarafından eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarının birinden en az 70 puan almış olmaları gerekir.  

(Lisansüstü giriş yazılı (Bilim Sınavı) sınavından en az 60 ve üzeri puan alan adaylar değerlendirmeye 

alınacaktır.) 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı  

Fen Bilgisi 

Eğitimi Bilim 

Dalı 
5 

 

 2 SAY 

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

Eğitimi lisans programı mezunu olmaları, mezuniyet genel not ortalamasının 4 tam not üzerinden en 

az 2,30 olması gerekir. 

-Doktora programına başvuru yapacak adayların, Fen Bilgisi Öğretmenliği veya Fen Bilgisi Eğitimi tezli 

yüksek lisans programı mezunu olmaları 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 
- 30(1) 30(2) - EA 

- İkinci Öğretim Tezli yüksek lisans programına başvuru yapacak adayların, Sınıf Eğitimi,  Sınıf 

Öğretmenliği lisans mezunu olmak, (Yükseköğretim Kurulunca onaylandığı takdirde Hibrit( Yüzyüze 

ve online Karma şeklinde)Eğitim yapılacaktır.) 

- İkinci Öğretim Tezsiz yüksek lisans programına başvuru yapacak adayların, Sınıf Eğitimi,  Sınıf 

Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Öğrenci alımında lisans not ortalaması dikkate alınacaktır. 

(Yükseköğretim Kurulunca onaylandığı takdirde Hibrit( Yüzyüze ve online Karma şeklinde)Eğitim 

yapılacaktır)  

(İkinci Öğretim Tezli/Tezsiz yüksek lisans programlarında yedek listeden öğrenci kayıtlarında, 

Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen zaman aralığında kaydını yapmayan adaylar, kayıt 

hakkından vazgeçmiş sayılır. Programa kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısının 20 (Yirmi) kişinin 

altında kalması halinde Programın açılıp açılmayacağına ilgili Bilim Dalının görüşü ve Enstitü 

Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Üniversitemiz Yönetim Kurulunca karar verilir.) 



Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı 

Öğretim 

Teknolojileri 

Bilim Dalı 
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 SAY/SÖZ/EA 

- Tezli yüksek lisans programına başvuru yapacak adayların Eğitim Fakültesi mezunu olmaları ya da 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel okullarda öğretmen olarak çalışıyor olduklarını 

belgelendirmeleri gereklidir. Mezuniyet genel not ortalamasının 4 tam not üzerinden en az 2,50 

olması, (Lisansüstü giriş yazılı sınavından (Bilim Sınavı) en az 50 ve üzeri puan alan adaylar 

değerlendirmeye alınacaktır.) 

GENEL 

TOPLAM 
21 30 30 5   

 

(1)   Sınıf Eğitimi İkinci öğretim Tezli yüksek lisans programına kesin kayıt hakkı kazananların toplam öğrenim ücreti 12.000 TL olup, 1.(birinci) yarıyılda 4.000TL. 2.(ikinci) 

yarıyılda 4.000TL. 3.(üçüncü) yarıyılda(tez dönemi) 2.000TL. 4.(dördüncü) yarıyılda(tez dönemi) 2.000TL.  olmak üzere yarıyıl başındaki kayıt tarihlerinde ödenmesine, 

dersleri tamamlama süresi 2 yarıyıl olup, 2. yarıyılın sonunda tez dönemine geçemeyen öğrencinin başarılı olamadığı veya alamadığı 3. ve  4. yarıyıllarda alınan her bir 

ders için 1.200 TL. ödeme yapması gerekecektir. 

 

 
(2) Sınıf Eğitimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran her bir öğrenci için öğrenim ücretinin toplam 6.000 TL. olup, dönemlik 3.000 TL. olmak üzere 

yarıyıl başındaki kayıt tarihlerinde 2 yarıyıl süresince ödenecektir. Dersleri tamamlama süresi 2 yarıyıl olup 3. yarıyılda alınan her ders için 1.200 TL. öğrenim ücreti 

ödenecektir. 

 

I. GENEL ŞARTLAR 

1- Özel şart isteyen programlar hariç, programlara başvuru yapacak adayların, Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES puanı kendi puan türünde en az 55, Doktora 

Programları için en az 60  olması gerekir. 

2- Özel şart isteyen programlar hariç, programlara başvuru yapacak adayların, mezuniyet genel not ortalamalarının 4 tam not üzerinden en az 2.00 olması gerekir.      

 

II. BAŞVURU ZAMANI VE YÖNTEMİ  

1. Başvurular çevrimiçi (online) yapılacaktır. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ön Kayıt Başvuruları 03/01/2022-14/01/ 2022 tarihleri arasında Online 

Başvuru linkinden yapılacaktır.  

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

3. Başvurusu kabul edilen adaylara bilgi, başvuruyu takiben, başvuru sırasında belirttikleri e-posta adresine iletilecektir. 

4. Başvurusunu sonuçlandırmayan adaylar hakkında herhangi bir işlem yapılmamakta olup, bu nitelikteki başvurular, yok sayılmaktadır. 

5. Başvuru yapılıp onaylandıktan sonra, adayın tekrar sisteme giriş yapması halinde, başvurunun aday tarafından yeniden onaylanarak sistemden çıkılması gerekmektedir. 

Aksi durumda onaylanan ilk başvuru, aday tarafından “onaylanmayan” başvuruya dönüşmektedir. Adayların mağduriyet yaşamaması için bu hususa dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

6. Başvurusu kabul edilen adayların listesi 20/01/2022 tarihi saat 17:30’dan sonra web sayfasında yayınlanacaktır. 

7. İkinci Öğretim Tezli/Tezsiz yüksek lisans programlarında yedek listeden öğrenci kayıtlarında, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen zaman aralığında kaydını 

yapmayan adaylar, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Programa kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısının 20 (Yirmi) kişinin altında kalması halinde Programın açılıp 

açılmayacağına ilgili Bilim Dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Üniversitemiz Yönetim Kurulunca karar verilir. 

 



 

III. SINAV TARİHİ, YERİ VE BAŞARI PUANIN HESAPLANMASI 

1.  Lisansüstü Giriş Yazılı Değerlendirme Sınavı 24/01/ 2022 tarihinde, saat: 10.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır. 

2.  Başarı puanı; 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 belirlenir 

3. Kişinin başarılı sayılabilmesi için, başarı puanının yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden en az 60, doktora adayları için en az 65 puan olması gerekir. 

4. İlgili programa kabul, başarı puanının en yüksekten en düşüğe doğru sıralanması suretiyle gerçekleşecektir. 

5. Lisansüstü Giriş Sınav Sonuçlarının ilanı 28/01/ 2022 tarihinde, saat: 17.30’da Enstitümüz web sayfasından ilanı yapılacaktır. 

IV. BAŞVURU İÇİN SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKLİ BELGELER 

1. Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin PDF formatındaki örneği (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının diploma ya da mezuniyet 

belgelerinin Yüksek Öğretim Kurulu’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte PDF formatında sisteme yüklenmesi zorunludur), 

2.  Transkript belgesinin PDF formatındaki örneği, (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.) 

3.  Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuran adaylar için ALES sonuç belgesinin PDF formatındaki örneği, (ALES puanı istenmeyen programlara yapılan 

başvurular için bu belgenin yüklenmesi gerekmez), 

4. Yabancı dil belgesinin PDF formatındaki örneği, (Doktora programlarına ve yabancı dil şartı isteyen yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için) 

5. Özgeçmiş belgesinin PDF formatındaki örneği, 

6. Kişiye ait JPG formatında vesikalık fotoğraf, 

7. T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanının PDF formatındaki örneği 

 

      

 

 

 

ENSTİTÜ ADRES VE TELEFON NUMARALARI 

 

 

 

  Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ 

                                                                                           Enstitü Müdürü  

Eğitim Bilimleri Enstitüsü: 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüsü  

Ali KOÇMAN Kültür Sanat Sitesi Kat:1 Kötekli/MUĞLA  

Telefon No: 0 (252) 211 5006 


