BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ YÜKSEK LİSANS) PROGRAM İLANI
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İÇİN;
BAŞVURU TARİHLERİ: 18 Ocak tarihinde başlayıp 31 Ocak 2021 Saat 23.55 kadar
devam edecektir.
BAŞVURU YERİ: https://basvuru.mehmetakif.edu.tr/ linkinden online olarak yapılacaktır.
Yatay Geçiş Başvuruları Enstitümüze şahsen yapılacaktır.
YAZILI SINAV YERİ: Doktora Programları (Müzik Eğitimi Doktora, Fen Bilgisi Eğitimi
Doktora) ve Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans için ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.
YAZILI SINAV TARİHİ:
Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans: Tarih 04.02.2021 Saat:10.00
Müzik Eğitimi Doktora
: Tarih 05.02.2021 Saat:10.00
Fen Bilgisi Eğitimi Doktora
: Tarih 04.02.2021 Saat:10.30
DOKTORA PROGRAMI İÇİN GENEL ŞARTLAR
1) Doktora programına başvuracak adayların kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan
türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
2) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
ANABİLİM DALI

DOKTORA
PROGRAMI

YATAY
GEÇİŞ

ALES PUAN
TÜRÜ

BAŞVURU ŞARTLARI VE KOŞULLAR

1- Müzik Eğitimi alanında yüksek lisans mezunu olmak.
Güzel Sanatlar
Eğitimi

Herhangi
Bir Puan
Türü
5

-

(Müzik Eğitimi)

Matematik ve
Fen Bilimleri
Eğitimi
(Fen Bilgisi
Eğitimi)

(Sayısal,
Sözel, Eşit
Ağırlık)

Sayısal
5

-

Sınav Boyutları:
a-Çalgı Performansı,
b-Müzikal Analiz- (Biçimsel ve Armonik) (Yazılı ve/veya
Sözlü)
c-Alan Bilgisi (Yazılı)
*İlk İki Boyutun Katkısı %25
* Son Boyutun Katkısı %50’dir.
(5 Kişilik Kontenjan)
1-Fen Bilgisi Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi,
Biyoloji Eğitimi Sınıf Eğitimi Tezli yüksek lisans
Programlarının birinden mezun olmak ya da Eğitim
Fakültelerinin
Fen
Bilgisi
Öğretmenliği,
Fizik
öğretmenliği, Kimya öğretmenliği, Biyoloji öğretmenliği,
Sınıf öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun
olup, Yüksek lisansını Fizik, Kimya, Biyoloji, Tezli
Yüksek lisans programlarından birinden tamamlamış
olmak.
(5 Kişilik Kontenjan)

1-Eğitim Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.
Eğitim Bilimleri
(Eğitim Yönetimi)

1

-

Eşit
Ağırlıklı

(1 Kişilik Kontenjan)

DOKTORA DEĞERLENDİRME
1) Adayların, yazılı veya sözlü sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması,
yabancı dil puanı ve yazılı veya sözlü sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES
sınavı puanının %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %20'si, yabancı dil puanının %10'u ve
yazılı veya sözlü sınav puanının %20'si dikkate alınır ve toplamda en az 65 puan alanlar
arasında sıralama yapılır. Yazılı veya sözlü sınavına girmeyen adayların başarı notu
hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES sınavı puanı, yüksek lisans
mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
3) Adayların kabulü EYK’ca kesinleştirilerek kayıt hakkı kazanan asil adaylar ile
yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- ALES sonuç belgesi,
2- Yüksek lisans diploma/mezuniyet belgesi,
3- Yüksek lisans öğreniminde aldığı dersler ve başarı notu, mezuniyet not ortalamasını
gösterir belge (Transkript). (Transkriptleri veya mezuniyet notu 100’lük sistemde
olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılacaktır.)
4- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi,
5- Nüfus cüzdanı,
6- Askerlik durum belgesi (Son yoklaması yapılmış olmalı)
7- İkametgâh belgesi,
8- Adli sicil kaydı belgesi.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL ŞARTLAR

1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) Lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte
veya yüksekokul diplomasına ve başvurduğu programın puanı türünde en az 55 ALES
puanına sahip olmaları gerekir.
b) YÖK tarafından kabul edilen ve ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil
sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
birine girmiş olma şartı aranır.

ANABİLİM DALI

Güzel
Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş
Eğitimi)

TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS

6

YATAY
GEÇİŞ

-

ALES PUAN
TÜRÜ

Eşit
Ağırlıklı

BAŞVURU ŞARTLARI VE KOŞULLAR

1- Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarından
veya Güzel Sanatlar Fakültelerinden mezun olmak.
2-Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarından Formasyon Eğitimi
almamış olanlara Bilimsel Hazırlık Dersleri aldırılır.
(6 Kişilik Kontenjan)

1- Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı mezunu olmak.

Güzel
Sanatlar Eğitimi
(Müzik Eğitimi)

5

-

Herhangi
Bir Puan
Türü
(Sayısal,
Sözel, Eşit
Ağırlıklı)

Sınav Boyutları:
a-Çalgı Performansı,
b-Müziksel İşitme- Okuma-Yazma (Yazılı ve/veya Sözlü)
c-Müzikal Analiz (Biçimsel ve Armonik) (Yazılı ve/veya Sözlü)
d-Alan Bilgisi (Yazılı)
*İlk üç boyutun katkısı %20, son boyutun katkısı%40’tır.
(5 Kişilik Kontenjan)

Matematik ve
Fen Bilimleri
Eğitimi
(Matematik
Eğitimi )

7

-

Sayısal

1- İlköğretim Matematik Öğretmenliği, matematik öğretmenliği
lisans programının birinden mezun olmak veya Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı okullarda matematik Öğretmeni olarak görev
yapıyor olmak.
(7 Kişilik Kontenjan)

Matematik ve
Fen Bilimleri
Eğitimi
(Fen Bilgisi
Eğitimi)

13

Sosyal Bilimler
ve Türkçe
Eğitimi
(Sosyal Bilgiler
Eğitimi)

12

-

ANABİLİM DALI

TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS

YATAY
GEÇİŞ

Sosyal Bilimler
ve Türkçe
Eğitimi
(Türkçe Eğitimi)

10

-

Yabancı Diller
Eğitimi
(İngiliz Dili
Eğitimi)

-

Sayısal

1- Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik
Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Sınıf
Öğretmenliği lisans Programlarının birinden mezun olmak.
(13 Kişilik Kontenjan)

Sözel

ALES PUAN
TÜRÜ

Sözel

1- Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı mezunu olmak.
(12 Kişilik Kontenjan)

BAŞVURU ŞARTLARI VE KOŞULLAR

1- Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı mezunu olmak.
(10 Kişilik Kontenjan)

10

-

Sözel

1- Eğitim Fakültelerinin Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce
Öğretmenliği Programından Mezun olmak.
2- YDS/YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 80 puan
almak ya da ÖSYM tarafından Belirlenen ve YDS için
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından 80 Puanına eşdeğer puan almış olmak.
(10 Kişilik Kontenjan)

Temel Eğitim
(Okul Öncesi
Eğitimi )

Eğitim Bilimleri
(Eğitim
Programları ve
Öğretim)

8

1

Eşit
Ağırlıklı

1- Okul Öncesi Eğitimi ya da Çocuk Gelişimi alanında Lisans
eğitimi almış olmak.
(9 Kişilik Kontenjan)

-

2

Herhangi
Bir Puan
Türü
(Sayısal,
Sözel, Eşit
Ağırlıklı)

1- Aynı alanda yüksek lisans yapıyor olmak.
(2 Kişilik Kontenjan)

YÜKSEK LİSANS DEĞERLENDİRME

1)Başarı notu hesaplamasında ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %40'ı,
yabancı dil puanının %10'u dikkate alınarak sıralama yapılır. Başarı notlarının eşit olması
halinde sırasıyla ALES puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya
öncelik tanınır.
(2) Adayların kabulü EYK’ca kesinleştirilerek kayıt hakkı kazanan asil adaylar ile
yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- ALES sonuç belgesi,
2- Lisans diploma/mezuniyet belgesi,
3- Lisans öğreniminde aldığı dersler ve başarı notu, mezuniyet not ortalamasını gösterir
belge (Transkript) (Transkriptleri veya mezuniyet notu 100’lük sistemde olmayan
adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılacaktır)
4- Nüfus cüzdanı,
5- Askerlik durum belgesi (Son yoklaması yapılmış olmalı)
6- İkametgâh belgesi,
7- Adli sicil kaydı belgesi.
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ
(1)Üniversitenin veya başka yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programları arasında
başka bir EABD/EASD’de en az bir yarıyılı tamamlamış, geldiği programda devam ettiği
derslerin tamamını başarmış ve derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100
tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri
puan almış olan öğrenciler yatay geçiş yapabilir.
(2) Yatay geçiş yapacak öğrencinin enstitü programlarının başvuru koşullarını sağlaması
gerekir.
(3) Tez aşamasındaki öğrenciler yatay geçiş yapamaz.
(4)YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki lisansüstü
programlardan yatay geçiş yapılamaz.
(5) Yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde enstitü müdürlüğüne yapılan
başvurular öğrencinin geldiği enstitüde almış olduğu genel ağırlıklı not ortalamasına göre
yüksek puandan küçüğe doğru sıralama yapılır ve kontenjan sayısınca öğrenci alınır.
(6) Yatay geçiş başvuruları ve değerlendirme, ilgili EABDAK/EASDAK’nın görüşü alınarak
EYK’ca karara bağlanır.
(7)Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programın tamamlanabilmesi için
kullanacağı süreye daha önce kullandığı süre de dâhil edilir.
(8) Daha önce alınmış olan derslerin kredi eşdeğerliği ile öğrencinin derslerden muafiyeti
ilgili EABDAK/EASDAK’ca oluşturulan komisyonca değerlendirilir ve komisyonun önerisi
EABDAK/EASDAK’nın görüşü, EYK tarafından karara bağlanır. Komisyon gerekli görmesi
halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir.
(9) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin muaf tutulduğu derslerin notu geçerli sayılır.

**Yatay geçiş yapacak öğrencilerin ek olarak getirmesi gereken belgeler;

1)Not belgesi (Transkript), aldığı notların ve ağırlıklı genel not ortalamasının belirtilmesi
gerekir (kopya kabul edilmez)
2) Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge
3) İngilizce ve Türkçe derslerinin müfredat programı ve ders içerikleri (öğrencinin en son
okuduğu sınıfa kadar aldığı ve alması gereken derslerin ders saatleri
(ders+uygulama+laboratuar) ile kaç yarıyıl okutulduğu)
* Doktora Programlarına kayıt olacak öğrencilerin Lisans, Yüksek Lisans Diploması ve
Transkriptlerini getirmeleri gerekmektedir.

