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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 20152016 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı için yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora
öğrencileri alınacaktır.
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Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına
başvuru yapacak yabancı uyruklu adayların Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olmaları gerekir.
(1)

Grafik- Tasarım Anasanat Dalı yükseklisans programına başvuru yapacak Yabancı Uyruklu
öğrenci adaylarının Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, Grafik
Tasarım Eğitimi, Multimedia Tasarımı alanları öncelikli olmak üzere en az 4 yıllık lisans ya
da yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
(2)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına
başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan anadili İngilizce ya da lisans öğrenimini
İngilizce eğitimi veren üniversitelerden mezun olanlardan yabancı dil yeterliliği aranmayacak
olup, anadili İngilizce olmayanlar YDS İngilizce puan türünden en az 50 puan veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az
eşdeğer puan almış olmaları gerekir.
(3)

Alman Dili Eğitimi yüksek lisans programına başvuran adayların Alman Dili Eğitimi
ve/veya Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmaları, YDS’den en az 55 (Almanca
(4)

veya İngilizce) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarından en az
eşdeğer puan almış olmaları gerekir.
Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına yabancı uyruklu öğrenci müracaatlarında
kontenjan sınırlaması yapılmamış olup, Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde
müracaatlar alınarak Anabilim Dallarınca değerlendirilecek; Anabilim Dalı Kurulu Kararı ve
Enstitü Yönetim Kurulu Onayı ile kesinleştirilecektir.
(5)

Biyoinformatik Anabilim Dalına başvuru yapmak isteyenlerin Fen, Mühendislik ve Tibbi
Bilimler lisans programlarından birini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

ADAYLARIN DİKKATİNE
(1)Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Uluslararası Öğrenci
Kabulü, Başvuru ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge kapsamında lisansüstü programlarda
öğrenim görebilmek için adayların yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması gerekir.
Aşağıda tanımlanan şartlara sahip adaylar;
a)T.C. uyruklu olanlar (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir
ülkede tamamlayanlar hariç),
b)K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
c)Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C.
dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)
ç)Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını
K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
d)T.C. uyruklu olup lise Öğrenimini K.K.T.C.' de tamamlayanlar, bu Yönerge ile
tanımlanan Yabancı Uyruklu Öğrenci Statüsünde başvuru yapamazlar.
(2)Adayların, üniversitelerin lisans/yüksek lisans programlarından mezun olmaları
gerekir. Yüksek lisans programlarına başvuru lisans derecesi, doktora programlarına başvuru
ise lisans veya yüksek lisans derecesi ile yapılabilir.
(3)Yukarıdaki şartları taşıdığı halde T.C. Üniversitelerinden yabancı uyruklu öğrenci
statüsü ile mezun olarak gelen adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumundan
disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir.
(4)Adayların yabancı dilde ya da Türkçe eğitim veren bölüm-programlarda eğitimi
takip edebilecek düzeyde dil bilgisine sahip olmaları gerekir.
(5)Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans ve doktora başvurularının
değerlendirmesi gönderilen / teslim edilen başvuru evrakı üzerinden yapılır. Değerlendirmede
adayın transkript genel not ortalaması, yabancı dil sınav başarı notu, niyet mektubu ve
referansları dikkate alınarak ilan edilen kontenjan dahilinde programa kabul edilip
edilmeyeceği kararlaştırılır.
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Ön Başvuru Evrakları Online Başvuru Formuna
yüklenecektir. Başvuru Belgeleri Enstitü tarafından incelenecek olup aday'a e-mail ile başvuru sonucu
bildirilecektir.

ONLİNE BAŞVURU LİNKİ
(04.01.2015 tarihinde aktif olacaktır.)

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı Ön Kayıt Başvuruları 04-15 Ocak 2016
tarihleri arasında yukardaki Online Başvuru linkinden yapılacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a)

Online Başvuru Formunun bilgisayar çıktısı

b)

Diploma Fotokopisi (yüksek lisans programlan için lisans diplomasının fotokopisi; doktora
programları için lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri)

c)

Onaylı Transkript örneği (lisans/yüksek lisans transkripti)

d)

Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi)

e)

Cepheden çekilmiş, pasaport fotoğrafı şartlarını taşıyan vesikalık fotoğraf

f)

Referans Mektubu (en az bir adet)

g) Özgeçmiş ve Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı
mektup)
ğ) Dil Yeterliliğini gösterir belge (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Programlarına
Uluslararası Öğrenci Kabulü, Başvuru ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge’nin 8. maddesine göre
değerlendirilecektir.)
h) Doktora Programına başvuran adaylar için Yüksek Lisans Tezi veya Projesinin özeti
ı) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını gösterir tanınma
belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulü,
Başvuru ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge’nin 9/3 maddesinin son cümlesi gereği).
ENSTİTÜ ADRES VE TELEFON NUMARALARI
Eğitim Bilimleri Enstitüsü:
Fen Bilimleri Enstitüsü :
Sosyal Bilimler Enstitüsü:
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüsü
Ali KOÇMAN Kültür Sanat Sitesi Kat:1
Kötekli/MUĞLA
Eğitim Bilimleri Enstitüsü: 0 (252) 211 30 91
Fen Bilimleri Enstitüsü
: 0 (252) 211 16 81
Sosyal Bilimler Enstitüsü : 0 (252) 211 16 91

