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TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  

BAŞVURU KOŞULLARI, DEĞERLENDİRME KABUL SÜRECİ 
                                                      
 

Başvuru Hakkında: Akademik Takvimde Belirlenen tarihler arasında enstitü web sayfasından 

online olarak yapılmaktadır. 

 

 

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları 

(1) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde, istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvurur. Adayın 

başvurduğu yüksek lisans programının türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir:  

a) Lisans diplomasına sahip olmak.  

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmak. 

c) (Varsa) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 50 puan veya Üniversitelerarası 

Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarın 

enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. 

 

Yüksek Lisans Programlarında Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü 

 

 (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü aşağıdaki 

koşullara göre yapılır: 

a) Tezli yüksek Lisans programlarına, ALES puanının % 50’si ile adayların başvurdukları bilim 

alanında yapılacak yazılı sınavın % 30’u, mülakat sonucunun % 10’u ve lisans not 

ortalamasının % 10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden 

en az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans 

programlarına kabul edilirler.  

b) Adayların yazılı-mülakat sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat 

dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç, beş ya da en 

çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.  

c) Yüksek lisans öğrenci kabulünde adayların yazılı sınava girebilmesi için Üniversite 

tarafından yapılacak ortak yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan 

almış olması gerekir. Yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava 

girerek başarısız bulunanlar yazılı sınav ve mülakata alınmaz. YDS’den en az 50 puan veya 

Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan 

almış olduğuna enstitü yönetim kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur. 

ç) Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen veya 

yazılı sınav notu 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.  

d) Yazılı sınav ve genel başarı notu 65 puan olan ancak kontenjan nedeniyle listeye giremeyen 

adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekleri oluşturur.  

e) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar, mezuniyet not ortalamasına göre 

değerlendirilir. 
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YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 
 

 

BÖLÜM       YÜKSEK LİSANS PROGAMI 

 

 
TURİZM REHBERLİĞİ                                              KÜLTÜREL MİRAS ve MİRAS ALAN YÖNETİMİ 
BÖLÜMÜ 

 

 
GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI             GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI   
BÖLÜMÜ 

 

 
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ      TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

 

  


