
 

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıda belirtilen programlarına yüksek lisans öğrencisi alınacaktır. 

ANABİLİM DALI 
YÜKSEK 

LİSANS 

ALES  

PUANI 

YABANCI 

DİL PUANI 
ŞARTLAR 

Beden Eğitimi ve Spor 

Eğitimi (Tezli) 
10 

SÖZ, EA, 

SAY 55 
- 

*Adayların Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmaları 

gerekmektedir. (Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi 

almaları zorunludur). 

*Adaylar için giriş sınavı yapılmayacak, genel değerlendirmede belirtilen oranlarda başarı 

sıralamasına göre asıl ve yedek listeler oluşturulacaktır. 

Tarih (Tezli) 30 
SÖZ 

55 
- 

*Açılan kontenjanın 27’sine Üniversitelerin Tarih bölümünden mezun olanlar, 3 kişilik diğer 

kontenjana ise herhangi bir lisans programından mezun olanlar başvurabilecektir. (Lisans eğitimlerini 

yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur). 

* Adaylar için yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacak, genel değerlendirmede belirtilen oranlarda başarı 

sıralamasına göre asıl ve yedek listeler oluşturulacaktır. 

Manevi Danışmanlık ve 

Rehberlik İkinci Öğretim 

Tezsiz (Ücretli ) 

40 * - 

*Bir lisans programından mezun olmak (Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların 

YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur). 

*ALES şartı aranmamaktadır; ancak ALES puanı varsa genel değerlendirmeye alınacaktır. 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi İkinci Öğretim 

Tezsiz (Ücretli) 

40 * - 

*Bir lisans programından mezun olmak (Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların 

YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur). 

*ALES şartı aranmamaktadır; ancak ALES puanı varsa genel değerlendirmeye alınacaktır. 

Beden Eğitimi ve Spor 

Eğitimi İkinci Öğretim 

Tezsiz (Ücretli) 

40 * - 

*Açılan kontenjanın 20’sine Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi’nden 

mezun olanlar, 20 kişilik diğer kontenjana ise herhangi bir lisans programından mezun olanlar 

başvurabilecektir. (Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi 

almaları zorunludur). 

*ALES şartı aranmamaktadır; ancak ALES puanı varsa genel değerlendirmeye alınacaktır. 

Temel İslam Bilimleri 

İkinci Öğretim Tezsiz 

(Ücretli) 

40 *  - 

* Adayların İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Dini İlimler Fakültesi ve Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İLİTAM, Yüksek İslam Enstitüsü, vb programlardan birinden mezun 

olmaları gerekmektedir. (Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik 

belgesi almaları zorunludur). 

*ALES şartı aranmamaktadır; ancak ALES puanı varsa genel değerlendirmeye alınacaktır. 

 

 



 

ÖNEMLİ TARİHLER 

 

Başvuru Tarihleri  07-15/01/2019 

Giriş sınavları  
16/01/2019, Yazılı Saat 10.00  

Sözlü 13.00 

Sonuçlarının web sayfamızda ilanı 18/01/2019  

Kesin kayıtlar  21/01/2019 - 23/01/2019 

Yedekler için kesin kayıt  24/01/ 2019 - 25/01/2019 

 

 

         BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BELGELER 

 

          *Başvurular şahsen veya noter vekâleti ile MŞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

          1. Başvuru formu (Enstitümüz web sayfasından  http://sbe.alparslan.edu.tr/index.php/formlar/ veya Enstitümüz sekreterliğinden alınabilir)  

          2. Lisans diploması/geçici mezuniyet belgesi.  

          3. Lisans mezuniyet not durum (transkript) belgesi.  

          4. ALES Sonuç Belgesi. (2014 İlkbahar dönemi ALES puanı ve sonrası kabul edilecektir) 

          5. Varsa yabancı dil sınavı (KPDS, ÜDS, YÖKDİL, YDS, E-YDS) veya eşdeğer olduğu Sınav Sonuç Belgesi. (Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik 

süresi 5 (beş) yıldır.) 

          6. Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)  

          7. 1 adet vesikalık fotoğraf  

 

  AÇIKLAMALAR 

- İlanda belirtilen tarihler dışında müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

- Aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz. Kayıt yaptırdığı tespit edilenlerin kayıtları silinir. 

- İlan edilen Anabilim Dallarına, farklı daldan ya da eşdeğer lisans ve/veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki Yükseköğretim Kurumundan 

almış olanlardan Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereği bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 

- Başvuru yaptıktan sonra başvurusunu iptal eden aday tekrar aynı Anabilim Dalına başvuru yapamayacaktır. 

- Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yükseköğretim Kurulu web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna 

göre yüzlük sisteme çevirisi yapılarak değerlendirilecektir (Üniversiteler tarafından yapılan çeviriler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır). 

- Sınav yerleri Ümmü Gülsüm SAK Enstitü Binası panosunda ve Enstitümüz web sayfasında duyurulacaktır. 

 

 

http://sbe.alparslan.edu.tr/index.php/formlar/


 

 

 

           ADAY BAŞARI DEĞERLENDİRME ESASLARI 

           Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Sınav Yönergesine göre:  

           1. Adayların değerlendirme sıralamasına alınabilmesi için giriş sınavından 100 üzerinden en az 50 almaları gerekir.  

           2.Tezli programlar için değerlendirmede;  

               a) Giriş Sınavı yapılacak programlarda adayın ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 10’u, giriş sınavı notunun   % 30’u, varsa             

yabancı dil notunun % 10’u toplanarak elde edilen puana göre adaylar arasında sıralama yapılır.  

               b) Giriş Sınavı yapılmayacak programlarda adayın ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 35’i,  varsa yabancı dil notunun % 15’i 

toplanarak elde edilen puana göre adaylar arasında sıralama yapılır. 

           3.Tezsiz programlar için değerlendirmede; adayın varsa ALES puanının % 50’si, mezuniyet notunun % 40’ı, varsa yabancı dil notunun % 10’u 

toplanarak elde edilen puana göre adaylar arasında sıralama yapılır. 

           4. Sıralama sonucunda ilan edilen kontenjan kadar asıl ve varsa yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik 

verilir.  

 

            İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

            Tezsiz Yüksek Lisans eğitim-öğretimi ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları               

yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.  

            2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için İkinci Öğretim Tezsiz Y.L. programında, saat başına ders kredi ücreti 130 TL olup, toplam ücret 3,900 TL’dir. 

Ödeme, dönemlere göre olup 3 dönemde yapılacaktır. Kayıt dönemlerinden önce ödemelerin yapılması gerekmektedir.  

           1. Dönem (Ders Dönemi):  1,300 TL (5 ders, 15 kredi)  

           2. Dönem (Ders Dönemi):  1,300 TL (5 ders, 15 kredi) 

           3. Dönem (Dönem Projesi):  1,300 TL (Proje) 

 

AYRINTILI BİLGİ 

Adres: Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 49250-MUŞ  

Tel : (+90) 436 249 49 49/2111-2112-2113   

Fax : (+90) 436 213 00 28 

E-posta: sbe@alparslan.edu.tr 

 


