
 

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI 

Aşağıda belirtilen lisansüstü programlara belirlenen şartlar kapsamında öğrenci alınacaktır. 

ANABİLİM DALI 
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Beden Eğitimi ve Spor 

Eğitimi  

 

10 2 

 

 

Y. Lisans  

2 

Doktora 

1 

 

 

SÖZ, 

EA, 

SAY 

YL 60 

 

DR 65 

Doktora için  

En az 55 

*Tezli yüksek lisans için Adayların Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri 

Fakültesi’nden mezun olmaları gerekmektedir.  Adaylar için yüksek lisans programında giriş 

sınavı yapılmayacaktır. 

*Doktora için Spor Bilimleri,  Beden Eğitimi ve Spor İle İlgili alanlarda yüksek lisans 

programlarından birinden mezun olmaları ve yüksek lisans not ortalamasının en az 2,75 olması 

gerekmektedir. Doktora için sözlü sınav yapılacaktır. 

* Yüksek lisans ve Doktora programında genel değerlendirmede belirtilen oranlarda başarı 

sıralamasına göre asıl ve yedek listeler oluşturulacaktır. 

Tarih  20 - - 
SÖZ 

55 
- 

*Açılan kontenjanın 15’ine Üniversitelerin Tarih bölümünden mezun olanlar, 5 kişilik diğer 

kontenjana ise herhangi bir lisans programından mezun olanlar başvurabilecektir.  

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

başarı sıralamasına göre asıl ve yedek listeler oluşturulacaktır. 

Temel İslam Bilimleri 35  3 - 

SÖZ 

YL 55 

 

DR 65 

Doktora için  

En az 55 

*Tezli yüksek lisans için adayların İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Dini İlimler 

Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans programlarından birinden mezun 

olmaları gerekmektedir. (Arap Dili ve Belağatı bölümlerinden mezun olanlar Arap Dili ve 

Belağatı Bilim Dalına başvurabilirler). Tezli yüksek lisans programında giriş sınavı 

yapılmayacaktır.  

*Doktora için adayların Temel İslam Bilimleri yüksek lisans programından mezun olmaları 

gerekmektedir. Doktora programı için yazılı sınav yapılacaktır.  

*Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans toplam kontenjanından; Tefsir Bilim Dalına 

15, Hadis Bilim Dalına 3, İslam Hukuku Bilim Dalına 7, Kelam Bilim Dalına 6, Tasavvuf 

Bilim Dalına 2, Arap Dili ve Belağatı Bilim Dalına 2 kontenjan ayrılmıştır. 

*Yüksek lisans ve Doktora programında genel değerlendirmede belirtilen oranlarda başarı 

sıralamasına göre asıl ve yedek listeler oluşturulacaktır. 

Türk Dili ve Edebiyatı  26 - - 
SÖZ 

55 
- 

* Adayların Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Halkbilimi, 

Türk Halk Bilimi Türkçe Eğitimi ve Çağdaş Türk Lehçeleri lisans programlarından birinden 

mezun olmaları gerekmektedir. 

* Türk Dili ve Edebiyatı tezli yüksek lisans programı toplam kontenjanından;  Yeni Türk 

Edebiyatı Bilim Dalına 11, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalına 8,Türk Halk Edebiyatı 

Bilim Dalına 2 ve Türk Dili Bilim Dalına 5 kontenjan ayrılmıştır. 

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

başarı sıralamasına göre asıl ve yedek listeler oluşturulacaktır. 



 

Kürt Dili ve Kültürü 

 

5 - - 
SÖZ 

65 
- 

*Adayların herhangi bir lisans programından mezun olmaları gerekmektedir.  

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

sıralamasına göre asıl ve yedek listeler oluşturulacaktır. 

Manevi Danışmanlık ve 

Rehberlik 

(İkinci Öğretim Tezsiz 

Ücretli ) 

40 - - * - 

*Adayların herhangi bir lisans programından mezun olmaları gerekmektedir.  

*ALES şartı aranmamaktadır; ancak ALES puanı varsa genel değerlendirmeye 

alınacaktır. 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi  

(İkinci Öğretim Tezsiz 

Ücretli ) 

40 - - * - 

*Adayların herhangi bir lisans programından mezun olmaları gerekmektedir.  

*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.  

*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.  

*ALES şartı aranmamaktadır; ancak ALES puanı varsa genel değerlendirmeye 

alınacaktır. 

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

Başvuru Tarihleri  16/07/2019 - 22/07/2019 

Giriş sınavları  23/07/2019,    Yazılı Sınav Saat: 10.00      Sözlü  Sınav Saat: 13.00 

Sonuçların web sayfamızda ilanı 26/07/2019  

Kesin kayıtlar  29-31/07/2019  

Yedekler için kesin kayıt  01-02/08/ 2019 

* Sınav yerleri Ümmü Gülsüm SAK Enstitü Binası panosunda duyurulacaktır. 

 
  



BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BELGELER 

1. Başvuru Formu Enstitünün web sayfasından indirilerek eksiksiz doldurulacaktır. Bkz. http://sbe.alparslan.edu.tr/index.php/formlar/ 

2. Lisans diplomasının/geçici mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi. Doktora programına başvuru için ayrıca yüksek lisans diplomasının/geçici mezuniyet 

belgesinin aslı veya fotokopisi. (Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacakları Diploma Denklik Belgesini ibraz 

etmeleri zorunludur.)  

3. Lisans mezuniyet not durum (transkript) belgesinin aslı veya fotokopisi. Doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet not durum 

(transkript) belgesinin aslını veya fotokopisini ibraz etmeleri zorunludur. 

4. ALES Sonuç Belgesi. (ALES Belgelerinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır). 

5. Varsa yabancı dil sınavı (KPDS, YÖKDİL, YDS, E-YDS) veya eşdeğer olduğu Sınav Sonuç Belgesi. Doktoraya başvuracak adayların YÖKDİL, YDS 

(İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça)’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 

kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösterir belgenin fotokopisini başvuru esnasında teslim etmeleri 

gerekmektedir. (Yabancı dil belgelerinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır). 

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

7. 1 adet vesikalık fotoğraf. 

8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).  

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER  

Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin ilgili fıkraları gereğince; 

* Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyılını tamamlamış olan ders aşamasındaki başarılı öğrenciler,                      

Üniversitedeki aynı lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.  

* Tez aşamasında olan lisansüstü öğrencinin yatay geçiş başvurusu; ilgili anabilim dalının uygun göreceği en az 6 MŞÜ kredilik ders alması şartıyla kabul 

edilebilir. 

* Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için aldığı derslerin tümünden başarılı olması şartıyla genel not ortalamasının yüksek lisans 

programı için en az 70, doktora programı için ise en az 80, 4 tam puan üzerinden ise bu puanlara eşdeğer puan olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir. 

1. Başvuru dilekçesi.  

2. Öğrenci Belgesi.  

3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.  

4. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının her biri için Not Belgesi (Transkript)  

5. Yatay geçiş yapmak istediği programda alıp başarılı olduğu derslerin, ders içerikleri (onaylı).  

6. Disiplin Cezası almadığına dair belge.  

7. Lisans, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi onaylı sureti. 

8. Lisansüstü programına kayıt yaptırdığı zaman kullanılan ALES sonuç Belgesi. 

9. 1 adet fotoğraf. 

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


 

AÇIKLAMALAR 

1. Başvurular Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne yapılacaktır. Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir. 

2. İlanda belirtilen tarihler dışında kesinlikle müracaat kabul edilmeyecektir. 

3. Eksik veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılır. 

4. Aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.  

5. İlan edilen anabilim dallarına, farklı daldan ya da eşdeğer lisans ve/veya yüksek lisans derecesini üniversite dışındaki yükseköğretim kurumundan almış 

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

6. Başvuru yaptıktan sonra başvurusunu iptal eden aday tekrar aynı anabilim dalına başvuru yapamaz. 

7. 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 değerlendirilmeye alınmayacaktır). 

8. Lisans tamamlama yoluyla alan değiştirmiş öğrencilerin hem önceki alanları ile ilgili lisans not ortalaması hem de lisans tamamlama ile elde edilmiş not 

ortalamasının aritmetik ortalaması alınacaktır. 

9. Tezsiz yüksek lisans mezunları doktora programına başvuramaz. 

10. Temel İslam Bilimleri ile Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı kontenjanları öğrencilerin çalışma alanını belirlemek için Bilim Dallarına ayrılmıştır. İlgili 

programdaki öğrenciler için tüm belgeler Anabilim Dalı adıyla verilecektir. 

 

ADAY BAŞARI DEĞERLENDİRME ESASLARI 

1. Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Sınav Yönergesine göre; 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 % 20’si, giriş sınavı notunun   % 25’i, varsa yabancı 

dil notunun % 5’i toplanarak elde edilen puana göre adaylar arasında sıralama yapılır.  

    b) Giriş sınavı yapılmayacak programlarda adayın ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 40’ı,  varsa yabancı dil notunun % 10’u 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. Doktora programları için değerlendirmede;  

     a) Beden Eğitimi ve Spor Doktora programı için, ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 15’i, lisansüstü mezuniyet notunun % 5’i, sözlü 

sınavının %20’i ve yabancı dil notunun % 10’u toplanarak elde edilen puana göre adaylar arasında sıralama yapılır. 

     b) Temel İslam Bilimleri Doktora programı için, ALES puanının % 50’si,  yüksek lisans mezuniyet notunun % 10’u, giriş sınavının % 20’i ve yabancı dil 

notunun % 20’i toplanarak elde edilen puana göre adaylar arasında sıralama yapılır. 

5. 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.  

*Tezsiz yüksek lisans programlarına yeterli sayıda  (25 kişi) başvuru yapılmazsa ilgili program açılmayacaktır. 

2019-2020 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 21 11/12/13  

Fax  : (+90) 436 213 00 28 

E-posta : sbe@alparslan.edu.tr 


