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Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen lisansüstü programına 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Uluslararası 

Lisansüstü öğrenciler alınacaktır. 

 

Anabilim Dalı Program Kontenjan 
AÇIKLAMALAR VE ÖZEL ŞARTLAR 

Matematik ve Fen 

Bilimleri 
Fen Bilgisi Eğitimi Tezli 

Yüksek Lisans 
1 

Lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların Uluslararası Öğrenci statüsünde olması gerekir. 

Üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği veya Fen Bilgisi Eğitimi Lisans programlarından mezun olmaları gerekir. 

Adayların yabancı dilde ya da Türkçe eğitim veren programlarda eğitimi takip edebilecek düzeyde dil bilgisine 

sahip olmaları gerekir. 

Matematik ve Fen 

Bilimleri 
Fen Bilgisi Eğitimi 

Doktora 
1 

Lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların Uluslararası Öğrenci statüsünde olması gerekir. 

Üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği veya Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun 

olmaları gerekir. Adayların yabancı dilde ya da Türkçe eğitim veren programlarda eğitimi takip edebilecek düzeyde 

dil bilgisine sahip olmaları gerekir. 

 

GENEL ŞARTLAR 

1) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Adaylarının Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge kapsamında lisansüstü programlara 

başvurabilmek için adayların Uluslararası Öğrenci statüsünde olması gerekir.  

2) Adayların, üniversitelerin lisans/tezli yüksek lisans programlarından mezun olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına başvuru lisans derecesi, doktora programlarına 

başvuru ise tezli yüksek lisans derecesi ile yapılabilir. 

3) Programlarda eğitim dili Türkçe olup, adayların eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe dil yeterliğine sahip olmaları gerekir. Eğitim dili Türkçe olan bir üniversitede 

eğitimini tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe Dil sınavından muaf tutulurlar. Bunun dışında ilgili programa kabul edilen adayların derslere başlayabilmeleri için:  

a) Türkçe Öğretim Merkezleri’nden en az B2 seviyesi dil sertifikasına sahip olmaları,  

b) Bu belgeye sahip olmayan adayların, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından en az 60 

puan almaları gerekir.  

4) Uluslararası öğrencilerin yüksek lisans ve doktora başvurularının değerlendirmesi sisteme yüklenen başvuru evrakı üzerinden yapılır. Değerlendirmede adayın genel not 

ortalaması, dil sınav başarı notu, özgeçmiş ve referansları dikkate alınarak ilan edilen kontenjan dâhilinde programa kabul edilip edilmeyeceği kararlaştırılır. 

5) İlan edilen kontenjanlar dâhilinde, adaylar en fazla 1 programa başvuru yapabilir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAŞVURU ZAMANI VE YÖNTEMİ 

1) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uluslararası Öğrenci Ön Kayıt Başvuruları 11 – 25 Kasım 2022 tarihleri arasında ilan duyuru sayfasındaki 

Online Başvuru linkinden yapılacaktır. Sisteme yüklenen belgelerin eksik olması durumunda, müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

2) Ön Kayıt Başvuru Evrakları Online Başvuru adresinden yüklenecektir.  

3) Kesin kayıtlarda evrakların asıllarını ibraz edemeyen adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.  

4) Başvurusu kabul edilen adayların listesi 05 Aralık 2022 tarihinde Enstitümüzün web sayfasında yayınlanacaktır. 

5) Başvuruya ilişkin sorular ve danışma için ens-egt@mu.edu.tr adresine e-mail gönderilebilir.   

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Lisansüstü programlara başvuru için Enstitümüz tarafından belirtilen linkte yer alan başvuru formu doldurulur ve bu forma ek olarak aşağıdaki belgeler PDF formatında 

yüklenir: 

a) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı diploma 

fotokopisi, denklik belgesi ya da Apostil'e taraf olan ülkeler için Apostil mühürü, taraf olmayan ülkeler için ise Dışişleri Bakanlığı onayı, lisans veya yüksek lisans 

diploması almamış son yarıyıl adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumu tarafından verilen resmi bir belge, 

b) Lisans / yüksek lisans transkriptin Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı fotokopisi, 

Apostil'e taraf olan ülkeler için Apostil mühürü, taraf olmayan ülkeler için ise Dışişleri Bakanlığı onayı, 

c) Kimlik belgesinin veya pasaportun kimlik ile ilgili sayfasının fotokopisi, 
d) 1 adet vesikalık fotoğraf, 

e) 1 adet referans mektubu (lisans eğitiminde ders aldığı öğretim üyelerinden), 

f) Özgeçmiş, 

g) Varsa İngilizce/Türkçe dil yeterliliğini gösterir belge, 

h) Varsa YÖK onaylı okul tanıma belgesi, 

i) Eksik Belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KAYIT ZAMANI VE KAYDA İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR  

1) Başvurusu asil veya yedek olarak kabul edilen adayların kayıtları aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  

 

Asıl Listeden Uluslararası Öğrenci Kayıtları 06 - 08 Şubat 2023 

Yedek Listeden Uluslararası Öğrenci Kayıtları 09 - 15 Şubat 2023 

 

2) Asıl listeden kabul edilen adaylar, Akademik Takvime göre derslerin başlamasını takiben ilk üç hafta içinde kayıt için istenen belgelerle gelip, 

kayıtlarını yaptırmaları halinde, ders kaydını da yaparak öğrenimlerine başlarlar. Kayıt için istenen belgeler, başvuru sonuçlarına ilişkin duyuruda yer 

alacaktır.  

 

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüsü Ali KOÇMAN Kültür Sanat Sitesi Kat:1 Kötekli/MUĞLA 

Telefon:0 (252) 211 3091-3096-3098-5006 e-posta: ens-egt@mu.edu.tr 

 

 

 

 

Prof. Dr. Şevki KÖMÜR 

Enstitü Müdürü 


