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Doküman Türü 
☐ Kanun ☐ CB Kararnamesi ☐ CB Kararı ☐ Tebliğ 

☒ Yönetmelik ☐ Yönerge ☐ Esas ve Usul ☐ Sözleşme/Protokol 

Doküman Adı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 
 

ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek fıkra eklenmesi 

Başvuru ve kabul 
MADDE 5 – (6) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar 
fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden 
programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki 
öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi 
veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile 
belgelenmesi şartıyla, 
a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az 
%40  ve üzeri olan işitme engelli adaylarda, 
b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan 
engelli adaylarda, 
c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm 
spektrum bozukluğu/çocukluk 
otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı 
bulunan engelli adaylarda, 
başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar 
yabancı dil puanı olarak üniversite tarafından aranan yabancı dil 
taban puanı şartını sağlamış sayılır. 

Başvuru ve kabul 
MADDE 25 – (3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, 
anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu 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 zorunlu olup, bu asgari puanların 
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine 
üniversite senatoları tarafından karar verilir. 

Başvuru ve kabul 
MADDE 25 – (3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, 
anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu 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 zorunlu olup, bu asgari puanların 
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine 
üniversite senatoları tarafından karar 
verilir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin 
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sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının 
enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe 
olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet 
üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi 
şartıyla, 
a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az 
%40  ve üzeri olan işitme engelli adaylarda, 
b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan 
engelli adaylarda, 
c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm 
spektrum bozukluğu/çocukluk 
otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı 
bulunan engelli adaylarda, 
başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar 
yabancı dil puanı olarak üniversite tarafından aranan yabancı dil 
taban puanı şartını sağlamış sayılır. 
 

 
 
 
Not:  
-Hazırlanan tabloda hata veya eksiklik varsa turgayd@bartin.edu.tr adresine elektronik posta olarak bildirebilirsiniz.  
-Kırmızı olarak belirtilen yerler yapılan değişiklikleri veya eklenen maddeleri göstermektedir.  
-Kırmızı Çizili olarak belirtilen yerler metinden çıkartılmıştır 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


