
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
 

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ana bilim Dallarına 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı             

Güz Yarıyılında Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans  ve Doktora Programlarına TC Vatandaşı ve 

Yabancı Uyruklu öğrenci alınacaktır.  

(25.06.2021 tarih ve 2021/ 28-01 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ekidir.) 
 

Online Başvuru Tarihleri 
(Normal Kontenjan, ÜNİP, Yatay Geçiş, Yabancı Uyruklu)  09-13 Ağustos 2021  

Bilim veya Mülakat Sınavı Tarih ve Saati   18 Ağustos 2021 - 10:00 

Sonuçların İlanı  20 Ağustos 2021 

Kesin Kayıtlar Online yapılacaktır   23-24-25 Ağustos 2021 

Yedek Kontenjan Duyurusu   26 Ağustos 2021 

Yedek Başvuru (Dilekçe Alımı)  27-31 Ağustos 2021 

Yedek Sonuçların İlanı 01 Eylül 2021 

Yedek Kesin Kayıtlar  02-03 Eylül 2021 

Online Başvuru Adresi  https://obs.inonu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx 

Bilim ve /veya Mülakat Sınavı 

Bilim Dalı Sınav Şekli 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Yazılı 

Müzik Eğitimi Yazılı-Uygulama 

Resim İş Eğitimi Desen ve Portfolyo İncelemesi 

Matematik Eğitimi Yazılı 

İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce) Yazılı 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yazılı 

Yukarıda belirtilenler dışındaki bilim dallarında Bilim ve /veya Mülakat Sınavı yapılmayacaktır.  

- Bilim veya Mülakat Sınav Yeri:   Sınavlar ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır. 

- Bilim veya Mülakat Sınavı yapılacak olan Programlar için Başvurusu ONAYLANAN TÜM adayların 

sınava katılmaları zorunludur.  

- Bilim veya Mülakat Sınavına katılacaklar için ayrıca ilan veya tebligat yapılmayacaktır. 

- Sınava katılmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Öğrenim Ücretleri 
Yüksek Lisans (Yıllık)  350 $ 

Yıllık Doktora(Yıllık)   550 $ 

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Harçları 
Yıllık 5.000,00 TL     

Dönem 2.500,00 TL 

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler Enstitümüzü tercih etmeleri halinde başka bir lisansüstü programda 

kayıtlı iseler Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 35/6 maddesi gereğince tezsiz yüksek lisans 

programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez 

hükmü gereğince kayıtlarını sildirmeleri halinde Enstitümüze kayıt yaptırabileceklerdir. Kayıt yaptırmış 

olsalar dahi kayıtları iptal edilerek ilişikleri kesilecektir. 

https://obs.inonu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


BAŞVURU KOŞULLARI 
 

Normal Kontenjan için Başvuru Koşulları; 

 On-line başvurularda istenilen bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. 

 Adaylar tezsiz yüksek lisans programları hariç sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir. (Bir tezli, 

bir tezsiz veya bir tezsiz bir doktora başvurabilir.) 

 On-line başvurularda istenen belgeler pdf formatında sisteme yüklenilecektir. 

 ALES puanının son 5 yıl içinde alınmış olup tezli yüksek lisans için en az 55, doktora için en az 60 puan 

olması gerekmektedir.  

 Yabancı dil sınav puanının son 5 yıl içinde alınmış olması gerekir. Tezli yüksek lisans başvurularında, sadece 

İngiliz Dili Eğitimi Tezli yüksek lisans programında  yabancı dil puanı zorunlu olup bu programa başvuran 

adayların en az 85 puan almış olması gerekmektedir. Diğer tezli yüksek lisans programları için yabancı dil 

puanı zorunlu olmamakla birlikte  adayın yabancı dil puanı ile başvurması durumunda %10 değerlendirmeye 

katılır.  Doktora programları için yabancı dil puanı zorunlu olup,  en az 55 puan olması gerekir.   

 On-line olarak yapılan başvuruda adayların sisteme girmiş olduğu bilgiler ile değerlendirilme işlemi 

gerçekleştirilecek olup, hatalı bilgi girilmesi durumunda herhangi bir düzeltme yapılmayacak ve başvuru 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 Adayların mezuniyet puanları 100’lük sistem üzerinden hesaplanacaktır. YÖKSİS Bilgi Sisteminden 

adayın puanı 4’lük not sistemine göre ise dönüşümü Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “4’lük 

sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu”na göre çevirilecektir. Mezuniyet notları YÖKSİS 

Bilgi Sistemi üzerinden alındığından başvuru esnasında adaylar tarafından kontrol edilip hata durumunda 

başvuru işlemlerini tamamlamadan mezun olunan üniversite ile irtibata geçilip düzeltilmesi gerekmektedir.        

 Sonuçlar Enstitümüz Web sayfasında (http://www.inonu.edu.tr/tr/egtbilens) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca 

bir tebligat yapılmayacaktır. 

 Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. İstenilen bilgilerin yanlış veya hatalı olması durumunda 

adayın başvurusu reddedilir. Programa kayıt yaptırmış olsalar dahi kayıtları iptal edilerek ilişikleri 

kesilecektir. 

ÜNİP için Başvuru Koşulları; 

 Adayın başvurduğu programın giriş ön koşullarını sağlamış olması gerekir. 

 Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) için ayrılan kontenjanlara başvuracak adayların başvuruda ÜNİP 

kapsamındaki bir Üniversitede Öğretim Elemanı olması ve görev yaptığı üniversiteden izin almış olması 

gerekmektedir. 

Yatay geçiş için Başvuru Koşulları; 

Bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında kayıtlı öğrencinin yatay geçiş yoluyla 

kabul edilebilmesi için öğrencinin; 

 Kayıtlı bulunduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olması 

 Kayıtlı bulunduğu derslerin tümünü başarmış olması, 

 Not ortalamasının tam notun en az %80’i olması, 

 Kayıtlı bulunduğu yüksek lisans/doktora programında ders alma aşamasında olması ve bu durumu 

belgelendirmesi olması, 

 Adayın başvurduğu ilgili programın ön koşullarını sağlamış olması gerekir. 

 İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin lisansüstü programlara başvuru ve kabul 

şartlarına sahip olması, bu şartlara ilişkin belgeleri sunması ve yatay geçiş için başvuru yaptığı dönemde ilgili 

anabilim dalının öğrenci alım ilanında belirtilen programın ön koşullarını sağlamış olması, 

 Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru 

yapamaz. 

 



ON-LİNE BAŞVURULARDA SİSTEME YÜKLENİLMESİ GEREKEN 

BELGELER 
 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS  

 Lisans Diploması (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir ) 

 Lisans Transkripti (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir ) 

 ALES Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti) 

 (Varsa) Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti 

 (Varsa) Özel koşullarda belirtilen belgeler 

 Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

 Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin-e-Devlet alınan belge kabul edilir ) 

 Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin 

aslı veya noter onaylı sureti. 

 1 Adet Fotoğraf (Vesikalık) 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  

 Lisans Diploması (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir ) 

 Lisans Transkripti (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir ) 

 (Varsa) Özel koşullarda belirtilen belgeler 

 Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

 Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin-e-Devlet alınan belge kabul edilir ) 

 Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin 

aslı veya noter onaylı sureti. 

 1 Adet Fotoğraf(Vesikalık) 

 

DOKTORA  

 Lisans Diploması (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir ) 

 Lisans Transkripti(e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir )  

 Yüksek Lisans Diploması (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir ) 

 Yüksek Lisans Transkripti (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir ) 

 ALES Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti) 

 Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti) 

 Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

 Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin-e-Devlet alınan belge kabul edilir ) 

 Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca 

verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. 

 1 Adet Fotoğraf(Vesikalık) 



ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Program) (YÜKSEK LİSANS / DOKTORA) 

 Yukarıda istenilen belgelere ek olarak  

 Öğretim Elemanı Olduğuna Dair Belge (e-Devlet Çıktısı) 

 Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) için ayrılan kontenjanlara başvuracak adayların başvuruda 

Üniversitelerinden izin aldıklarına dair resmi yazıyı yüklemeleri gerekmektedir. 

 

YATAY GEÇİŞ  

Yukarıda istenilen belgelere ek olarak aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekmektedir; 

 Mevcut Transkript (Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması) 

 Ders Aşamasında Olduğuna Dair Belge 

 Öğrenci Belgesi 

DEĞERLENDİRME 
 

Sınav Yapılmayan Programlarda Değerlendirme 

 

Program / Puanı 

Türleri  
ALES 

Lisans Not 

Ortalaması 

Yüksek 

Lisans Not 

Ortalaması 

Yabancı 

Dil Puanı 

Toplam 

Puan En 

Az 

Tezli Yüksek Lisans % 60 % 30 - % 10 50 

Tezsiz Yüksek Lisans - % 100 - -   

Doktora  % 60 % 15 % 15 % 10 60 

 

 Adayların nihai puanlarında eşitlik olması durumunda Tezli Yüksek Lisans programında ALES 

puanı yüksek olan adaylara, Doktora programında ALES ve Yabancı Dil puanının toplamı yüksek olan 

adayara öncelik verilir 

 Tezsiz Yüksek Lisans programında adayların puanlarının eşitlik göstermesi durumunda  mezuniyet 

tarihi eski olan adaya öncelik verilir. 

Bilim Sınavı Yapılan Programlarda Değerlendirme  

 

Program / Puanı 

Türleri 
ALES 

Lisans Not 

Ortalaması 

Yüksek 

Lisans 

Not Ort. 

Yabancı 

Dil 

Puanı 

Bilim 

Sınavı/Mülakat 

Toplam 

Puan En 

Az 

Tezli Yüksek 

Lisans 
% 50 % 20 - % 10 % 20 50 

Doktora  % 50 % 10 % 10 % 10 % 20 60 

 

 Adayların nihai puanlarında eşitlik olması durumunda Tezli Yüksek Lisans programında ALES 

puanı yüksek olan adaylara, Doktora programında ALES ve Yabancı Dil puanının toplamı yüksek olanl 

adayara öncelik verilir 

 Sınava katılmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 



Yatay Geçiş Yapılan Programlarda Değerlendirme  

     

Program ALES 
Akademik Not 

Ortalaması 
Yabancı Dil Puanı 

Tezli Yüksek Lisans/Doktora % 60 % 30 % 10 

 

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

YÜKSEK LİSANS 

1. Eğitim öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarına başvuran adayların ülkesinin resmi dili İngilizce ise dil 

şartı aranmaz. Diğer adayların başvuru yaptıkları program için gerekli olan dil şartlarını sağlamaları gerekir.  

2. Türkçe eğitim yapan yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.  

3. Türkçe eğitim yapılan programlara başvuruda B2 ve üzeri düzeyde Türkçe Yeterlik belgesi istenir.  

4. Kayıt hakkı kazanan ancak B2 ve üzeri düzeyde Türkçe Yeterlik belgesi olmayan adaylar İNÜ TÖMER’de 

Türkçe eğitimi alabilirler. B2 ve üzeri düzeyde Türkçe belgesi almaya hak kazananlar yüksek lisans 

programlarına takip eden ilk dönemde ilgili anabilim dalında eğitime başlar. En fazla iki yıl içinde Türkçe 

dil yeterliliğini sağlayamayanların üniversiteyle ilişiği kesilir. Verilen bu süre eğitim süresinden sayılmaz. 

5. Lisans eğitimini Türkiye'de herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumunda tamamlayan adaylardan Türkçe 

Yeterlilik şartı aranmaz. 

6. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların Tablo 1’de belirtilen İngilizce dil puanlarını almış olmaları 

gerekir. 

Tablo 1: Yüksek Lisans Programı için İngilizce dil yeterlilikleri 

Lisansüstü Programlar 

İngilizce Sınav Türü 

YDS/YÖKDİL 
TOEFL 

(IBT) 

PTE 

Akademik 

Öğretim Dili Türkçe Olan Enstitü Anabilim Dalı - - - 

Öğretim Dili İngilizce Olan Enstitü Anabilim Dalı 60 72 55 

 

a) Yüksek lisans programlarına başvuran (İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Eğitimi Enstitü Anabilim 

Dalı Dalları hariç) ve bilimsel düzeyleri programa kabul için yeterli görülen, ancak Tablo 1’de belirtilen dil 

şartını sağlayamayan adaylar;  

b) Lisans öğretim dili İngilizce olan adaylar, öğretim dilinin İngilizce olduğuna dair üniversitelerinden almış 

oldukları belgelerinin, Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı olması koşuluyla ibraz etmeleri halinde 

İngilizce dil koşulundan muaf olur. 

c) Yüksek lisans programlarına başvuran ve yabancı dil şartını sağlayamayan adaylar kabul tarihinden sonra iki 

yıl içinde Tablo 1’de belirtilen sınavlara girebilirler. Bu sınavlar sonucu yeterli puanı alanlar takip eden ilk 

dönemde ilgili anabilim dalında eğitime başlar. Programa kabul edildikten sonra en fazla iki yıl içinde 

İngilizce dil şartını sağlayamayanların üniversiteyle ilişiği kesilir. 

      Başvuru Şartları  

1. Yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı uyruklu olan adaylar, çift uyruklu olup uyruğundan biri T.C. 

olan ve lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan adaylar ile Türk vatandaşı olup da lisans 

eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan adaylar başvurabilir. 



2. Yurt dışında ikamet eden TC vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini 

belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır. 

3. Bu yönerge kapsamında yüksek lisans programlarda öğrenim görebilmek için adayın; Yükseköğretim 

Kurulunun belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması ve yukarıdaki şartları taşıdığı halde 

Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu cezası almamış olması gerekir.  

4. Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de yüksek lisans düzeyinde 

öğrenim görmek üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuruları için YÖK’ün belirlediği esaslar geçerlidir. 

5. Başvurular ilan edilen takvim süresinde online yapılır. 

6. Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul 

edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir. 

7. Yabancı uyruklu yüksek lisans kontenjanlarına; 

8. TC uyruklu olanlar, KKTC uyruklu olanlar, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyruklular, 

9. 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan lisans/lisansüstü 

öğrenimlerini TC’de veya KKTC’de tamamlayanlar, 

10. TC uyruklu olup lisans/lisansüstü öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar bu yönerge ile tanımlanan yabancı 

öğrenci statüsünde başvuru yapamazlar. 

Başvuruda İstenen Belgeler 

Yüksek Lisans 

Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler istenir. 

a) Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş diploma ve transkript belgelerinin Türkiye’nin dış temsilciliklerinden 

onaylı örneği, 

b) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı veya Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı örneği,  

c) Türkçe eğitim yapılan programlara başvuru yapan adayların B2 ve üzeri düzeyde Türkçe belgesi, 

d) Özgeçmiş,  

e) Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş kimlik/pasaport suretinin Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı 

örneği, 

DOKTORA 

1. Yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlayarak, Türkçe eğitim yapan doktora programlarına başvuran 

adaylardan yabancı dil şartının yanı sıra Türkçe dil şartı da istenir. 

2. Türkçe eğitim yapılan programlara başvuruda B2 ve üzeri düzeyde Türkçe belgesi istenir.  

3. Kayıt hakkı kazanan ancak B2 ve üzeri düzeyde Türkçe belgesi olmayan adaylar İNÜ TÖMER’de Türkçe 

eğitimi alabilirler. B2 ve üzeri düzeyde Türkçe belgesi almaya hak kazananlar doktora programlarına takip 

eden ilk dönemde ilgili anabilim dalında eğitime başlar. En fazla iki yıl içinde Türkçe dil yeterliliğini 

sağlayamayanların üniversiteyle ilişiği kesilir. Verilen bu süre eğitim süresinden sayılmaz. 

4. Yüksek lisans eğitimini Türkiye'de herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumunda tamamlayan adaylardan Türkçe 

yeterlilik şartı aranmaz. 

5. Doktora programlarına başvuran adayların Tablo 2’de belirtilen dil şartını başvuru tarihinde sağlamaları 

zorunludur. 

Tablo 2: Doktora Programı için İngilizce dil yeterlilikleri 

Lisansüstü Programlar 

İngilizce Sınav Türü 

YDS/YÖKDİL 
TOEFL 

(IBT) 

PTE 

Akademik 

Öğretim Dili Türkçe Olan Enstitü Anabilim Dalı 55 66 50 

Öğretim Dili İngilizce Olan Enstitü Anabilim Dalı 65 78 67 



 

a) Doktora programlarına başvuran (İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Eğitimi Enstitü Anabilim Dalları 

hariç) ve bilimsel düzeyleri programa kabul için yeterli görülen, ancak Tablo 2’de belirtilen dil şartını 

sağlayamayan adaylar;  

b) Lisans ve yüksek lisans öğretim dili İngilizce olan adaylar, öğretim dilinin İngilizce olduğuna dair 

üniversitelerinden almış oldukları belgelerini, Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı olması koşuluyla 

ibraz etmeleri halinde İngilizce dil koşulundan muaf olur. 

c) Doktora programlarına başvuran ve yabancı dil şartını sağlayamayan adaylar kabul tarihinden sonra iki yıl 

içinde Tablo 2’de belirtilen sınavlara girebilirler. Bu sınavlar sonucu yeterli puanı alanlar doktora 

programlarına takip eden ilk dönemde ilgili anabilim dalında eğitime başlar. Programa kabul edildikten sonra 

en fazla iki yıl içinde İngilizce dil şartını sağlayamayanların üniversiteyle ilişiği kesilir. 

     Başvuru Şartları  

1. Doktora programlarına; yabancı uyruklu olan adaylar, çift uyruklu olup uyruğundan biri TC olan lisans ve 

yüksek lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan adaylar ile TC vatandaşı olup da lisans ve 

yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan adaylar başvurabilir. 

2. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini 

belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır. 

3. Bu yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın; Yükseköğretim 

Kurulunun belirlemiş olduğu Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması ve yukarıdaki şartları taşıdığı 

halde Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu cezası almamış olması gerekir.  

4. Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de lisansüstü düzeyde 

öğrenim görmek üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuruları için YÖK’ün belirlediği esaslar geçerlidir. 

5. Başvurular ilan edilen takvim süresinde online yapılır. 

6. Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul 

edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir. 

7. Yabancı uyruklu doktora kontenjanlarına; 

a) TC uyruklu olanlar, KKTC uyruklu olanlar, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyruklular, 

b) 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan lisans/lisansüstü 

öğrenimlerini TC’de veya KKTC’de tamamlayanlar, 

c) TC uyruklu olup lisans/lisansüstü öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar bu yönerge ile tanımlanan yabancı 

öğrenci statüsünde başvuru yapamazlar. 

Başvuruda İstenen Belgeler 

Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler istenir. 

a) Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş diploma ve transkript belgelerinin Türkiye’nin dış temsilciliklerinden 

onaylı örneği, 

b) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı veya Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı örneği,  

c) Türkçe eğitim yapılan programlara başvuru yapan adayların B2 ve üzeri düzeyde Türkçe belgesi, 

d) Özgeçmiş,  

e) Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş kimlik veya pasaport suretinin Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı 

örneği, 

f) Doktora programlarına başvuru yapan adayların, YDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul 

edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi, 

 

 

 

 

 



DEĞERLENDİRME 

Lisansüstü programlara yerleştirme aşağıdaki tabloya göre yapılır. 

Yerleştirme Puanı Türleri 
Lisans Mezuniyet 

Not Ortalaması 

Yüksek lisans 

mezuniyet not 

ortalaması 

Yabancı 

Dil Puanı 

Mülakat 

(Online) 

Tezli yüksek lisans programlarına 

lisans mezunu olarak başvuran 

adayların yerleştirme puanı 

%70 - %10 %20 

Doktora programlarına yüksek 

lisans mezunu olarak başvuran 

adayların yerleştirme puanı 

%35 %35 %10 %20 

Doktora programlarına hazırlık 

sınıfı hariç en az 5 yıllık lisans 

mezunu olarak başvuran adayların 

yerleştirme puanı 

%70 - %10 %20 

 

 Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 50, doktora programı 

yerleştirme puanı en az 60 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır.  

 Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü ve uluslararası öğrenci ofisi 

tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya 

öncelik verilir.  

 Yabancı uyruklu adayların Mülakat sınavına katılmaları zorunludur. 

 Mülakat sınavları online yapılacak olup kayıt altına alınacaktır. 

 

 



EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ALINACAK LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI VE ÖZEL KOŞULLAR 

 

ANABİLİM DALI/ BİLİM 

DALI 

KONTENJANLAR 

SINAV TÜRÜ 
ALES        

Puan Türü 
ÖZEL KOŞULLAR 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS 
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Eğitim Bilimleri /            
Eğitim Yönetimi  

10 - - 1 70 5 - - 1 YAPILMAYACAK EA 

Tezli Yüksek Lisans:   Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya 

MEB’e bağlı okullarda öğretmen olarak görev yapıyor olmak 

(Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar MEB'e bağlı okullarda 

görev yaptığına ilişkin Görev Yeri Belgesini yüklemeleri gerekir.) 

Tezsiz Yüksek Lisans:  Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya 

MEB’e bağlı okullarda öğretmen, Yönetici, Müfettiş/Denetmen 

olarak görev yapıyor olmak(Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar 

başvuruda MEB’e bağlı okullarda öğretmen, Yönetici, 

Müfettiş/Denetmen olarak çalıştığına dair Görev yeri belgesini 

yüklemeleri gerekir.)Başvurulardan sonra kesin kayıt sayısı 

35’ten az olursa program açılmayacaktır.)  

NOT: Program II. Öğretim olup ücretlidir. 

Doktora: Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans 

Programı mezunu olmak.   

Eğitim Bilimleri /            
Eğitim Programları 
ve Öğretim 

14 2 - 1 100 10 2 1 1 YAPILMAYACAK 
 

EA 
 

Tezli Yüksek Lisans: Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya 

MEB’e bağlı okullarda öğretmen olarak görev yapıyor olmak. 

(Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar MEB'e bağlı okullarda 

görev yaptığına ilişkin Görev Yeri Belgesini yüklemeleri gerekir.) 

Tezsiz Yüksek Lisans:  Eğitim Fakültesi mezunu olmak yada 

Pedagojik Formasyon belgesine sahip olmak(Eğitim Fakültesi 

mezunu olmayanlar başvuruda Pedagojik Formasyon belgesini 

yüklemeleri gerekir.) (Başvurulardan sonra kesin kayıt sayısı 

35’ten az olursa program açılmayacaktır.)  

NOT: Program II. Öğretim olup ücretlidir. 

Doktora: Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Tezli Yüksek 

Lisans mezunu olmak. 

Eğitim Bilimleri /      
Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma 

8 - - 1 70 3 1 - - YAPILMAYACAK EA 

Tezli Yüksek Lisans: Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik Programı mezunu olmak. 

Tezsiz Yüksek Lisans:  Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

mezunu olmak. (Başvurulardan sonra kesin kayıt sayısı 35’ten 

az olursa program açılmayacaktır.)  

NOT: Program II. Öğretim olup ücretlidir. 

Doktora: Eğitim Bilimleri Ana bilim Dalı PDR Tezli Yüksek Lisans 

mezunu olmak. 
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Türkçe ve Sosyal 
Bilimler Eğitimi / 
Türkçe Eğitimi 

8 - - - - 6 - - - YAPILMAYACAK SÖZEL 

Tezli Yüksek Lisans: Türkçe Eğitimi Programı lisans 

mezunu olmak.  

Doktora: Türkçe Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans 

mezunu olmak. 

Türkçe ve Sosyal 
Bilimler Eğitimi / 
Sosyal Bilgiler 
Eğitimi 

10 1 - 2 96 5 1 - 1 YAZILI SÖZEL 

Tezli Yüksek Lisans: Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak. 

Tezsiz Yüjsek Lisan: Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler, 

Tarih, Coğrafya, Sınıf Eğitimi ile Fen Edebiyat Fakültesi 

Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Sanat 

Tarihi ve Felsefe Bölümü mezunu olmak, Ortaokul 

kademesinde öğretmen olarak görev yapıyor olmak.  

(Başvurulardan sonra kesin kayıt sayısı 35’ten az 

olursa program açılmayacaktır.)  

NOT: Program II. Öğretim olup ücretlidir 

Doktora: Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Tezli Yüksek 

Lisans mezunu olmak. 

Güzel Sanatlar 
Eğitimi/ Müzik 
Eğitimi 

10 2 2 2 70 7 2 2 2 
YAZILI-

UYGULAMA 

SÖZEL/ 
SAYISAL/EA 

Yüksek Lisans: Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği 

lisans programı mezunu olmak  

Tezsiz Yüjsek Lisan: Herhangi bir müzik programı 

lisans  mezunu olmak (Başvurulardan sonra kesin 

kayıt sayısı 35’ten az olursa program 

açılmayacaktır.)  

NOT: Program II. Öğretim olup ücretlidir Doktora: 

Müzik Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu 

olmak. 

Güzel Sanatlar 
Eğitimi/ Resim 
Eğitimi 

8 - - - - - - - - 

YAPILACAK 
(DESEN VE 

PORTFOLYO 
İNCELEMESİ) 

SÖZEL/ 
SAYISAL/EA 

Tezli Yüksek Lisans: Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği Programı mezunu 

olmak ya da Güzel Sanatlar Fakülteleri Resim, Heykel, 
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Özgün Baskı, Grafik Bölümleri/Anasanat Dalları Mezunu 

olup, pedagojik Formasyon Belgesine sahip olmak. 

(Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar başvuruda 

pedagojik formasyon belgesini yüklemeleri gerekir.) 

Matematik ve Fen 
Bilimleri Eğitimi/ 
Fen Bil. Eğitimi 

16 1 1 1 - 3 1 - - YAPILMAYACAK SAYISAL 

Tezli Yüksek Lisans: Fen Bilgisi Eğitimi lisans 

programından mezun olmak 

Doktora: Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 

Programı mezunu olmak.  

Matematik ve Fen 
Bilimleri Eğitimi/ 
Matematik Eğitimi 

3 - - 1 - 2 - - 1 YAZILI SAYISAL 

Tezli Yüksek Lisans: Matematik Eğitimi lisans 

programından mezun olmak 

Doktora: Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 

Programı mezunu olmak. 

Temel Eğitim / Sınıf 
Eğitimi 

22 - 2 - - 16 - 2 1 YAPILMAYACAK EA 

Yüksek Lisans: Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 

Programı mezunu olmak. 

Doktora:  Sınıf Eğitimi alanında yüksek lisans mezunu 

olmak. 

Temel Eğitim / Okul 
Öncesi Eğitimi 

18 - - - 
 
- 
 

- - - - YAPILMAYACAK SÖZEL-EA 
Tezli Yüksek Lisans: Eğitim Fakültesi Okulöncesi 

Öğretmenliği Programı mezunu olmak. 

Yabancı Diller 
Eğitimi / İngiliz Dili 
Eğitimi (İngilizce) 

4 - - 4 - - - - - YAZILI EA-SÖZEL 

Tezli Yüksek Lisans: Eğitim Fakültelerinin İngiliz Dili 

Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak yada 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

Dilbilim, Çeviribilim ve Mütercim-Tercümanlık 

programları lisans mezunu olup Pedagojik Formasyon 

sertifikası almış olmak. Adayların YDS den az 85  veya 

YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya 

uluslararası yabancı dil sınavına girmiş olmaları ve bu 

sınavlarda YDS 85 puan karşılığı yada üzeri puan almış 

olmaları gerekir. (Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar 
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başvuruda pedagojik formasyon belgesini yüklemeleri 

gerekir.) 

Bilgisayar ve 
Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi 

7 - - 1 - - - - - YAZILI SAYISAL 

Tezli Yüksek Lisans: Eğitim Fakültesi  Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu olmak yada 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği mezunu 

olup Pedagojik Formasyon sertifikası almış olmak. 

 
 



MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI 

BİLİM SINAVI İÇERİĞİ 

 

Sınav Tarihi: 18/08/2021 (Yüksek Lisans) - 19/08/2021 (Doktora) 

Sınav Saati: 10:00 

Sınav Yeri: Eğitim Fakültesi C Blok Güzel Sanatlar Eğitimi, Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı 

 

YÜKSEK LİSANS DOKTORA 

Yazılı Sınav  

(%50) 

 

a) Müzik Eğitimi 

b) Temel Müzik 

Bilgileri 

c) Müzik Kültürü 

d) Genel Müzik Tarihi 

 

Dosya 

Sunumu 

(%10) 

Akademik ve sanatsal çalışmaları 

içeren dosya oluşturulması. (Bu 

dosyadaki içerik yüksek lisans 

tezi, yayınlanmış makale ve 

sunulmuş bildiriler vb. çalışmalar 

ile konser etkinlikleri, mesleki 

sertifikalar gibi ögelerden 

oluşacaktır) 

Çalgı Performansı (%35) 

Çalgısının teknik ve 

müzikal özelliklerini 

gösteren en az iki eser 

icrası. 

Yazılı Sınav  

(%40) 

a) Müzik Eğitimi 

b) Temel Müzik Bilgileri 

c) Müzik Kültürü 

d) Genel Müzik Tarihi 

e) Bilimsel Araştırma Yöntem ve 

Teknikleri 

Çalgı 

Performansı 

(%35) 

Çalgısının teknik ve müzikal 

özelliklerini gösteren en az üç 

eser icrası. 

Solfej-Deşifre (%15) Solfej-Deşifre (%15) 

 

RESİM-İŞ EĞİTİMİ BİLİM DALI 

BİLİM SINAVI İÇERİĞİ 

 

Yüksek Lisans Mesleki Birikimi Ölçme ve Değerlendirme Sınavı Tarihi: 18 Ağustos 2021 

Yetenek Sınavı Aşamaları: 

18 Ağustos 2021 saat 10.00’da 50x70 cm ebadındaki resim kağıdına desen çalışması.  

(Süre 45+45: 90 dk. 10 dk ara.)  

18 Ağustos 2021 Desen çalışması sonrasında adayların portfolyolarını teslim etmeleri gerekmektedir. 

Değerlendirme: 

ALES puanının  % 50’si  +  Lisans not ortalamasının  % 20’si + Mesleki Birikimi Ölçme ve Değerlendirme  Sınavında 

ve/veya mülakatta alınan notun % 20’si + varsa  Yabancı Dil puanının % 10’u alınarak toplamına göre adaylar sıralanır. 

Toplam puanı 50’den düşük olanın kaydı yapılmaz. Adayın Desen çalışması ve Portfolyosu, eklenmiş olan çizelgede 

belirtildiği şekilde program jüri üyeleri tarafından notlandırılır.  

Sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.  

Diğer Açıklamalar: 
1. Desen sınavı için kullanılacak olan 50x70 cm ebadındaki altlık ve sınavda kullanılacak diğer malzemeler adaylar 

tarafından getirilecektir. Şövale, etejer ve tabure bölüm tarafından temin edilecektir. 

2. Sınav, Eğitim Fakültesi C Blok Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Programı atölyelerinde yapılacaktır. 

3. Mesleki Birikimi Ölçme ve Değerlendirme Sınavı kapsamında adayların daha önceki dönemlerde yaptıkları 

çalışmalardan oluşan Portfolyolarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Portfolyolar, sınav bitiminde iade 

edilmeyecektir.  

 

*Koşullar pandemi şatlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. 



Adayların notlandırılması Desen Çalışmaları ve teslim etmiş oldukları Portfolyolarının ortalaması alınarak sınav 

jürileri tarafından hesaplanır. Notlandırmada dikkat edilecek unsurlar ve puan dağılımı çizelgede belirtildiği şekilde 

olacaktır.  
 

 

DESEN ÇALIŞMASI   (%50) 

 

BİÇİM ÇÖZÜMLEME 
(%25) 

 

ÇİZGİ VE MODLE 
(%25) 

 

ORAN ORANTI ve PERSPEKTİF 
(%25) 

 

KOMPOZİSYON 
(%25) 

 

 

PORTFOLYO   (%50) 

 

DESEN ÇALIŞMALARI 
(%25) 

 

ALAN ÇALIŞMALARI 
(%25) 

 

ÇALIŞMALAR ARASI BÜTÜNLÜK ve SÜREKLİLİK 
(%25) 

 

ÖZGÜNLÜK 
(%25) 

  


