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LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
ESKİ YÖNETMELİK YENİ YÖNETMELİK 

Başvuru ve kabul 
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, 
lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde senato tarafından 
belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları 
gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın 
enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES 
puanı aranmaz. 
 

Başvuru ve kabul 
(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans 
diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan 
az olmamak üzere senato tarafından belirlenecek ALES puanına 
sahip olmaları gerekir. Ancak, 
a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin 
sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının 
enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, 
b)Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde 
uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık 
mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, 
ALES şartı aranmaz. 
 

 
 
 
 
Ek Fıkra Eklenmesi 

(5) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların 
değerlendirme işlemleri için; 
a) Üniversite senatoları tarafından mezun olduğu lisansüstü 
programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate 
alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan 
belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. 
b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta 
yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. 
c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak 
hesaplamalara dahil edilir. 

Başvuru ve kabul 
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; 
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten 
başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla 
ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. 
 

Başvuru ve kabul 
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; 
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları 
ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az 
olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES 
puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta 
yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner 
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora 



BARTIN ÜNİVERSİTESİ-PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 14.04.2020 

  
 

2 
 

programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların 
değerlendirme işlemleri için, 
1) Üniversite senatoları tarafından mezun olduğu lisansüstü 
programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate 
alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan 
belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. 
2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta 
yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. 
3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak 
hesaplamalara dahil edilir. 
 

Başvuru ve kabul 
  MADDE 16 – (4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın 

enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde 
ALES puanı aranmaz. Ancak üniversite senatosunun kararı ile ALES 
puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senato 
tarafından belirlenir. 

Başvuru ve kabul 
MADDE 16 – (4) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar 
fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden 
programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına 
öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak üniversite 
senatosunun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği 
takdirde taban puan senato tarafından belirlenir. 

Sanatta yeterlik diploması 
MADDE 29 – (2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da 
sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını 
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim 
eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması 
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim 
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen 
öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik 
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği 
kesilir. 

Sanatta yeterlik diploması 
MADDE 29 – (2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da 
sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını 
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim 
eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik 
diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine 
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine 
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını 
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması 
halinde ilişiği kesilir. 

 

 

Not: Bu dosyaya Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının “Mevzuat-Karşılaştırma Cetvelleri” adlı sekmesinden erişebilirsiniz. 

https://personel.bartin.edu.tr/karsilastirma-cetvelleri.html

