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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim/Anasanat 

Dallarına belirtilen açıklama ve şartlar doğrultusunda 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı için 

Uluslararası yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacaktır. 

 

GENEL AÇIKLALAR VE ŞARTLAR 

1) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara 

Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge kapsamında lisansüstü programlarda 

öğrenim görebilmek için adayların Uluslararası Öğrenci statüsünde olması gerekir. 

2) Adayların, üniversitelerin lisans/yüksek lisans programlarından mezun olmaları gerekir. Yüksek 

lisans programlarına başvuru lisans derecesi, doktora programlarına başvuru ise 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) Türkçe dil yeterliğine sahip olmayıp, herhangi bir lisansüstü programa kabul edilen öğrencilere, 

Türkçe dil yeterlik belgesi için Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıt tarihinden itibaren en 

fazla iki yarıyıl süre verilir. Bu süre içinde Türkçe dil yeterlik belgesini Enstitüye ibraz etmeyen 

kişilerin kaydı silinir.   

5) Uluslararası öğrencilerin yüksek lisans ve doktora başvurularının değerlendirilmesi sisteme 

yüklenen başvuru belgeleri üzerinden yapılır. Değerlendirmede adayın genel not ortalaması, dil 

sınav başarı notu, özgeçmiş ve referansları dikkate alınır.   

6) Adaylar en fazla 1 programa başvuru yapabilir. 

 

BAŞVURU ZAMANI VE YÖNTEMİ 

1) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Uluslararası Öğrenci Başvuruları 01-12 Ağustos 

2022 tarihleri arasında duyurudaki Online Başvuru linkinden yapılacak ve istenen belgeler PDF 

formatında sisteme yüklenecektir. İstenen belgelerin sisteme eksik yüklenmesi durumunda, 

başvurular reddedilecektir.  

2) Kesin kayıtlarda evrakların asıllarını veya onaylı örneklerini ibraz edemeyen adaylar kayıt 

haklarını kaybedeceklerdir. 

3) Başvurusu kabul edilen adayların listesi 26 Ağustos 2022 tarihinde Enstitümüzün web sayfasında 

yayınlanacaktır. 

4) Başvuruya ilişkin sorular ve danışma için ens-sos@mu.edu.tr veya serkandegirmenci@mu.edu.tr 

adresine e-posta gönderilebilir. 
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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: 

 

1) 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 mührü, 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, 

2) Lisans / yüksek lisans transkriptin Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti 

Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı fotokopisi, Apostil'e taraf olan 

ülkeler için Apostil mührü, taraf olmayan ülkeler için ise Dışişleri Bakanlığı onayı, 

3) Kimlik belgesinin veya pasaportun kimlik ile ilgili sayfasının fotokopisi, 

4) 1 adet vesikalık fotoğraf, 

5) Bir adet referans mektubu (lisans eğitiminde ders aldığı öğretim üyelerinden), 

6) Özgeçmiş  

7) Varsa Türkçe dil yeterliliğini gösterir belge, 

8) Varsa YÖK onaylı okul tanıma belgesi, 

9) Güzel sanatlar ve/veya mimarlık alanları için adayın sanatsal çalışmalarını içeren bir 

portfolyo. 

 

KONTENJANLAR  

ANABİLİM/ 

ANASANAT 

DALI 

TEZLİ 

YÜKSEK 

LİSANS 

DOKTORA ÖZEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR  

Arkeoloji 1 1 
 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları 
2  

 

Felsefe 2 2 Felsefe Bölümü mezunu olmak tercih sebebidir. 

Ekonomi ve Finans 2   

Heykel 2  
Adayların başvuru sırasında portfolyoyu (eser dosyasını) 

sisteme yüklemesi zorunludur. 

İktisat 2 2  

İşletme  

Yönetim ve Organizasyon 
1   

Kamu Yönetimi 2 2  

Kültürel Miras ve Miras 

Alan Yönetimi 
2   

Resim 2  
Adayların başvuru sırasında portfolyoyu (eser dosyasını) 

sisteme yüklemesi zorunludur. 



Rekreasyon 2  
 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 
5  

Bu programa başvuracak öğrenci adaylarından, eğer lisans 

eğitimini Türkiye’de tamamlamış ise YDS veya 

YÖKDİL’den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil 

sınavlarından en az eşdeğer puan almış olması şartı 

aranmaktadır.  

Sağlık Turizmi 

İşletmeciliği 
5   

Spor Yöneticiliği 2   

Tarih 1 1 
 

Turizm İşletmeciliği 10 3  

Türk Dili ve Edebiyatı 8 8 
   

 

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 12 Eylül-26 Ekim 

Yedek Listeden Uluslararası Öğrenci Kayıtları 31 Ekim-26 Aralık 

 

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. 

3) Ancak yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar ile asıl listeden kayıt hakkı kazananlardan 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında dönemin 4. haftası veya daha sonra gelmeleri 

halinde, kayıtları yapılır, ancak ders kayıtları ve öğrenime başlamaları 2022-2023 Eğitim 

Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ertelenir. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Bayram COŞKUN 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 

 


