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YÖNETMELİK

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığından:

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/2016 tar�hl� ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan L�sansüstü Eğ�t�m ve Öğret�m
Yönetmel�ğ�n�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“(1) Yüksek l�sans programına başvurab�lmek �ç�n adayların, l�sans d�plomasına ve başvurduğu programın
puan türünde 55 puandan az olmamak üzere senato tarafından bel�rlenecek ALES puanına sah�p olmaları gerek�r.
Ancak,

a) Konservatuvar programları �le güzel sanatlar fakülteler�n�n sadece özel yetenek sınavı �le öğrenc� kabul
eden programlarının enst�tülerdek� anasanat ve anab�l�m dallarına öğrenc� kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterl�k/tıpta uzmanlık/d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık/veter�ner hek�ml�ğ�nde
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek l�sans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.”
“(5) B�r�nc� fıkranın (b) bend� kapsamındak� adayların değerlend�rme �şlemler� �ç�n;
a) Ün�vers�te senatoları tarafından mezun olduğu l�sansüstü programa g�r�ştek� puan türü veya uzmanlık alanı

d�kkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere b�r puan bel�rlen�r ve �lg�l� programın şartlarında �lan
ed�l�r.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterl�k/uzmanlık alanından, farklı b�r
alanda başvuru yapab�l�r.

c) İlan ed�len puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dah�l ed�l�r.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş

ve dördüncü fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“a) Tezl� yüksek l�sans d�plomasına sah�p olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55

puandan az olmamak koşuluyla �lg�l� senato kararı �le bel�rlenecek ALES puanına sah�p olmaları gerek�r. Ancak;
doktora/sanatta yeterl�k/tıpta uzmanlık/d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık/veter�ner hek�ml�ğ�nde uzmanlık/eczacılıkta
uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlend�rme
�şlemler� �ç�n,

1) Ün�vers�te senatoları tarafından mezun olduğu l�sansüstü programa g�r�ştek� puan türü veya uzmanlık alanı
d�kkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere b�r puan bel�rlen�r ve �lg�l� programın şartlarında �lan
ed�l�r.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterl�k/uzmanlık alanından, farklı b�r
alanda başvuru yapab�l�r.

3) İlan ed�len puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dah�l ed�l�r.”
“Konservatuvar programları �le güzel sanatlar fakülteler�n�n sadece özel yetenek sınavı �le öğrenc� kabul eden
programlarının enst�tülerdek� anasanat ve anab�l�m dallarına öğrenc� kabulünde ALES puanı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 29 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “doktora” �bares� “sanatta
yeterl�k” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 4 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 5 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.
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