
MADDE 1) Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Eğitimi ve Konservatuvarın enstitülerdeki Anabilim / 

Anasanat dalları dışında 2020-2021 Güz Dönemi Lisansüstü öğrenci alımlarında Yüksek Lisans 

başvurularında bilim sınavı yapılmayacaktır.  

MADDE 2) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda Yabancı Dil Puanının sınavların 

değerlendirilmesi üzerindeki etkisi Pandemi dönemi dolayısıyla 2020-2021 Güz Dönemine mahsus 

olmak üzere kaldırılmıştır. Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5. 

Maddesindeki adayların değerlendirme işlemleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

 *Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul 

edilen merkezi yabancı dil sınavlarından veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden ya da Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 50 yeterlik 

puanı almaları gerekir. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile 

yabancı dil yeterlik puanı artırılabilir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki 

Anabilim/Anasanat dallarına öğrenci kabulünde yabancı dil yeterlik puanı aranmaz. 

 *Doktora programlarına başvuran adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 

yeterlilik puanı veya bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. Anabilim dalı başkanlığının 

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aranacak asgari yabancı dil yeterlik puanı artırılabilir. 

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin başarı durumları aşağıdaki şekilde 

belirlenir: 

 

a) Yazılı bilim sınavı yapılmaması halinde; ALES puanının %60’ının, lisans mezuniyet not 

ortalamasının %40’ının toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tespit edilir. Bu 

yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak 

sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. Yabancı dil ve/veya ALES 

puanı şartı aranmayan programlarda ise adaylar, 100 puan üzerinden lisans mezuniyet 

not ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde 

aday kesin kayıt hakkı kazanır. 

b) Yazılı bilim sınavı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı yapılması halinde; sınavdan en 

az 50 puan alınması kaydıyla ALES puanının %60’ının, lisans mezuniyet not ortalamasının 

%20’sinin, bilim sınavının veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya uygulamalı 

kültür-sanat sınavının %20’sinin toplamının alınmasıyla başarı puanı tespit edilir. Yabancı 

dil ve/veya ALES puanı şartı aranmayan programlarda ise lisans mezuniyet not 

ortalamasının %50’sinin ve bilim sınavından en az 50 puan alınması kaydıyla bilim 

sınavının %50’sinin toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tespit edilir. Bu 

yöntemlerle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak 

sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. Sanat içerikli 

programlarda bilim sınavı yazılı ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. 

 Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin başarı durumları aşağıdaki şekilde belirlenir: 

a) Yazılı bilim sınavı yapılmaması halinde; ALES puanının %60’ının, yüksek lisans mezuniyet 

not ortalamasının %40’ının toplamının alınmasıyla adayın  başarı puanı tespit edilir. Bu 



yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak 

sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. 

b) Yazılı bilim sınavı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı yapılması halinde; sınavdan en 

az 50 puan alınması kaydıyla ALES puanının %60’ının, yüksek lisans mezuniyet not 

ortalamasının %20’sinin, bilim sınavının veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya 

uygulamalı kültür-sanat sınavının %20’sinin toplamının alınmasıyla başarı puanı tespit 

edilir. ALES puan şartı aranmayan programlarda ise yüksek lisans mezuniyet not 

ortalamasının %50’si ile bilim sınavının %50’sinin toplamının alınmasıyla başarı puanı 

tespit edilir. Bu yöntemlerle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek 

puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. 

 

 

 


