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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitümüzün aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı için Uluslararası Öğrenci yüksek lisans öğrencileri alınacaktır.
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ÖZEL ŞARTLAR
Adayların, YÖK tarafından denkliği kabul edilen Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin lisans
programlarından mezun olmaları ve 4’lük sistemde en az 2.75 mezuniyet notuna sahip olmaları gerekir.
(1)

Adayların, YÖK tarafından denkliği kabul edilen Üniversitelerin lisans programlarından mezun
olmaları, 4’lük sistemde en az 2.70 mezuniyet notuna sahip olmaları ve YDS’den (İngilizce-AlmancaFransızca) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarının birinden en az 45 puan almış
olmaları gerekir.
(2)

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Ön Başvuru Evrakları Online Başvuru Formuna yüklenecektir. Başvuru
Belgeleri Enstitü tarafından incelenecek olup adaya e-mail ile başvuru sonucu bildirilecektir.
ADAYLARIN DİKKATİNE
1) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemlerine
İlişkin Yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayların Uluslararası
Öğrenci statüsünde olması gerekir. Aşağıda tanımlanan şartlara sahip adaylar;
a) T.C. uyruklu olanlar (öğreniminin son 2 (iki) yılını K.K.T.C. dışındaki bir yabancı ülkede
tamamlayanlar hariç),
b) K.K.T.C. uyruklu olanlar (öğreniminin tamamını K.K.T.C. eğitim kurumlarında bitirip GCE
AL sonucuna sahip olanlar hariç),
c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular (öğreniminin son 2 (iki) yılını K.K.T.C. dışında
yabancı bir ülkede tamamlayanlar ve sonradan T.C. vatandaşlığı kazananlar hariç),
ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (öğreniminin tamamını K.K.T.C. eğitim
kurumlarında bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

d) Türk Vatandaşlığından çıkma izni verilmiş olanlar hariç, bu Yönerge ile tanımlanan
Uluslararası 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 Uluslararası 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 programlarda eğitimi takip edebilecek
düzeyde dil bilgisine sahip olmaları gerekir.
(5) Uluslararası 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.
ONLİNE BAŞVURU LİNKİ
(07/08/2017 tarihinde aktif olacaktır.)
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ön Kayıt Başvuruları 07-11 Ağustos 2017 tarihleri
arasında yukardaki Online Başvuru linkinden yapılacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a) On-line 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 (lisans/yüksek lisans transkripti),

d) Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi),
e)

Vesikalık fotoğraf,

f)

Referans Mektubu (en az bir adet),

g) Özgeçmiş ve niyet mektubu (Öğrencinin lisansüstü amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı
mektup),
ğ) Varsa dil yeterliliğini gösterir belge (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru,
Kabul ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönergenin 15. maddesine göre değerlendirilecektir.)
h) Varsa Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını gösterir
tanınma belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt
İşlemlerine İlişkin Yönerge’nin 17/b maddesi gereği),
ı) Diploma ve transkriptin Türkçe programlar için Türkçe, İngilizce programlar için Türkçe veya
İngilizce Yeminli Tercüman veya Konsolosluk onaylı çevirisi.
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