
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI 

 

 Adaylar için giriş sınavı yapılmayacak, yüksek lisans ve doktora programlarında genel değerlendirmede belirtilen oranlarda başarı 

sıralamasına göre asıl ve yedek listeler oluşturulacaktır. 

 Adaylar başvurularını otomasyon sisteminde yer alan https://obs.alparslan.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx 

adresi üzerinden yapacaklardır. Yatay Geçiş başvuruları elden ve şahsen yapılacaktır. 

  

ANA BİLİM DALI 
YÜKSEK 

LİSANS 
DOKTORA 

YATAY 

GEÇİŞ 

ALES 

PUANI 

YABANCI 

DİL 

PUANI 

BAŞVURU ŞARTLARI 

Temel İslam Bilimleri - 2 - 
SÖZ 

65 

Doktora 

için 

Asgari 55 

* Adayların Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans programından mezun olmaları 

gerekmektedir. 

* Doktora kontenjanı Arap Dili ve Belâgatı bilim dalından tercih edilecektir. 

Beden Eğitimi ve Spor - 2 1 

SÖZ 

EA 

SAY 

65 

Doktora 

için 

Asgari 55 

* Adayların Spor Bilimleri ile ilgili tezli yüksek lisans programlarından birinden mezun 

olmaları gerekmektedir. 

*Yatay geçiş için başvuracakların aynı lisansüstü programdan başvurmaları 

gerekmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - 2 - 
SÖZ 

65 

Doktora 

için 

Asgari 55 

* Adayların Tarih, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisadi ve 

İdari Bilimler, İletişim ve Eğitim alanlarından birinden tezli yüksek lisans yapmış 

olmaları gerekmektedir. 

* Tarih ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı dışındaki programlardan 

birinden başvuru yapan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. 

Antrenörlük Eğitimi 5 - - 

SÖZ 

EA 

SAY 

55 

- 
*Adayların Antrenörlük Eğitimi bölümü lisans programından mezun olmaları 

gerekmektedir. 

Türkçe Eğitimi 12 - - 
SÖZ 

55 
- * Adayların Türkçe öğretmenliği lisans programından mezun olmaları gerekmektedir. 

Felsefe ve Din Bilimleri 15 - - 
SÖZ 

55 
- 

* Adayların İlahiyat, İslami İlimler, Dini İlimler Fakültelerinin lisans programlarından 

ya da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümünden mezun olmaları 

gerekmektedir 

* Toplam Kontenjandan; Din Eğitimi Bilim Dalına 5, Din Sosyolojisi Bilim Dalına 

4, Din Felsefesi Bilim Dalına 4, Dinler Tarihi Bilim Dalına 2 kontenjan ayrılmıştır. 



 

ÖNEMLİ TARİHLER 

Başvuru Tarihleri  10-14.01.2022  

Sonuçların web sayfamızda ilanı 18.01.2022 

Kesin kayıtlar  19-23.01.2022  

Yedek Kayıtlar için ilan 24.01.2022 

Yedek Kayıtlar 25-27.01.2022 

 

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME ONLİNE YÜKLENECEK BELGELER  (Aşağıda istenilen belgeler (Pdf.) formatında yüklenecektir.) 

1. Lisans diploması/geçici mezuniyet veya mezun belgesi. Doktora programına başvuru için ayrıca yüksek lisans diploması/geçici mezuniyet belgesi veya 

mezun belgesi. (Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacakları Diploma Denklik Belgesini ibraz etmeleri zorunludur.)  

2. Lisans mezuniyet not durum belgesi (transkript). Doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet not durum belgesi (transkript). 

3. ALES Sonuç Belgesi. (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti/ALES Belgelerinin geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır). 

4. Varsa yabancı dil sınavı (KPDS, YÖKDİL, YDS, E-YDS) sonuç belgesi veya bunlara eşdeğer sınav sonuç belgesi. Doktoraya başvuracak adayların 

YÖKDİL, YDS sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış 

olduklarını gösterir belgeyi başvuru esnasında yüklemeleri gerekmektedir. (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti/Yabancı dil belgelerinin geçerlilik 

süresi sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır). 

5. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir e-Devlet alınan Belge de kabul edilir). 

6. Vesikalık fotoğraf. 

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

  
           AÇIKLAMALAR 

1. İlanda belirtilen tarihler dışında müracaat kabul edilmez. 

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

3. Aynı anda birden fazla lisansüstü programa başvuru ve kayıt yaptırılamaz.  

4. Başvuru yaptıktan sonra başvurusunu iptal eden aday tekrar aynı ana bilim dalına başvuru yapamaz. 

5. Enstitümüz lisansüstü başvuru değerlendirmelerinde, 4’lük (dörtlük) genel not ortalaması 100’lük (yüzlük) genel not ortalamasına dönüştürülecek ve sadece 

YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. Üniversitelerin 100’lük (yüzlük) genel not ortalaması dikkate alınmayacaktır. 

6. Tezsiz yüksek lisans mezunları doktora programına başvuramaz. 

7. Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı kontenjanları öğrencilerin çalışma alanını belirlemek için bilim dallarına ayrılmıştır. İlgili programdaki öğrenciler 

için tüm belgeler Ana Bilim Dalı adıyla verilecektir. 

 

  



 

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 ana bilim dalının uygun göreceği en az 6 MAUN 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 durum belgesi (Transkript).  

5. Yatay geçiş yapmak istediği programda alıp başarılı olduğu derslerin ders içerikleri.  

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 vesikalık fotoğraf. 

 

ADAY BAŞARI DEĞERLENDİRME ESASLARI 

1.Tezli ve Tezsiz programlar için değerlendirmede; Adayların ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 45’i,  varsa yabancı dil notunun % 5’i 

toplanarak elde edilen puana göre adaylar arasında sıralama yapılır. 

2. Doktora programları için değerlendirmede;  Adayların ALES puanının % 50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun % 45’i,  yabancı dil notunun % 5’i 

toplanarak elde edilen puana göre adaylar arasında sıralama yapılır. 

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

 

AYRINTILI BİLGİ 

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

Tel  :  (+90) 436 249 21 11/12/13  

Fax  :  (+90) 436 249 13 18 

E-posta :  sbe@alparslan.edu.tr 


