KARAR 2016/23 25/05/2016
Mevzuat Komisyonu’ndan gelen Yönetmelik / Yönerge ve Değişikliklerinin aşağıdaki gibi
kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.
a. Üniversitemiz Lisansüstü Programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında
Başvuracak Adayların Başvuru ve Kabulüne İlişkin Uygulanacak Usul Ve Esaslar aşağıda belirtiği
şekilde kabulüne;
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN
BAŞVURU VE KABULÜNE İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesinin 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı için Lisansüstü Programlarına başvuracak adayların başvuru ve kabulünde uygulanacak esas ve
usulleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Üniversitemizin
Lisansüstü Programlarına başvuruda bulunacak adayların başvuru için gerekli olan belgeler ile adayların ölçme
ve değerlendirmelerine ilişkin uygulamaları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü
maddesinin (c) fıkrasına ve 20/4/2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci, 16 ncı, 25 inci ve 33
üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim/anasanat dalı kurulu: EABD/EASD başkanı başkanlığında, akademik kurul üyesi olma koşuluyla
varsa yardımcıları ve EABD/EASD’yi oluşturan bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,
c) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD/EASD): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan
anabilim/anasanat dalını,
ç) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcılarından ve
müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan
kurulu,
d) Enstitü: Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı enstitüleri,
e) GMAT: Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören
“Graduate Management Admission Test” sınavını,
f) GRE: Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören
“Graduate Record Examination” sınavını,
g) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ı) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,
i) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

j) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
k) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
l) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Giriş Sınavları

Lisansüstü programlara başvuru esasları
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara başvurular EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın
belirlediği niteliklere göre yapılır. Başvurular sırasında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Lisans diplomasına sahip olmaları,
2) ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya GRE ya da
GMAT gibi sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
3) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarlarca yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabulünde ALES’e
katılmış olma koşulu aranmaz.
c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Bir tezli yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş
hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına ya da Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,
2) ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya GRE ya da
GMAT gibi sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,
3) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları
gerekir.
ç) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
2) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde başvuranların, ALES’in sözel kısmından en az 55
puan almaları ve bunun yanı sıra portfolyo sunmaları,
3) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları
gerekir.
d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları ve TUS’un temel tıp bilimleri birinci
bölümünden elde edilen puanın 0.70, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen puanın 0.30 ile çarpılarak
toplanması sonucu elde edilen temel tıp puanından en az 70 veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan
almaları, ayrıca anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış
olmaları,
2) Tıp fakültesi mezunu olmayanların tezli yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri
mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almaları, ayrıca
anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 6 - (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların başvurularının
değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların;
1) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinin tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; varsa ALES
puanının %20’si, lisans not ortalamasının %80’i alınarak elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır.
2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; varsa ALES puanının %20’si,
lisans not ortalamasının %60’ı ve mülakat puanının %20’si alınarak elde edilen toplam puanlara göre sıralama
yapılır.
b) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların;
1) EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yazılı
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına ve/veya mülakata katılmış olmaları,
2) Başarı değerlendirmesinde; ALES’in (ya da GRE, GMAT ve benzeri sınavlardan buna eşdeğer bir puanın)
%50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya
mülakat sonucunun %30’u toplamının, 100 üzerinden en az 60 puan olması,
4) Güzel sanatlar ve konservatuvar alanlarında başarı değerlendirmesinde; lisans mezuniyet not ortalamasının
%40’ı ve mülakat/yetenek sınavlarının %60’ı toplamının, 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.
c) Doktora programlarına başvuran adayların;
1) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,
2) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yazılı olarak
yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakata katılmış olmaları,
3) ALES’in (ya da GRE, GMAT ve benzeri sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, yüksek lisans
mezuniyet ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i
ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun %20’si toplamının, 100
üzerinden en az 70 puan olması gerekir.
ç) Sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların;
1) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,
2) EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak
mülakat/yetenek sınavına katılmış olmaları,
3) Güzel sanatlar ve konservatuvar mezunu olan adayların başarı değerlendirilmesinde yüksek lisans mezuniyet
not ortalamasının %30’u, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %20’si,
mülakat ve yetenek sınavlarının %50’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması,
4) Güzel sanatlar ile konservatuvar mezunu olmayan adayların başarı değerlendirilmesinde ALES’in %50’si,
yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %10’u, yüksek lisans ortalamasının
%10’u ve mülakat veya yetenek sınavı ya da portfolyo sonuçlarının %30’u toplamının, 100 üzerinden en az 70
puan olması gerekir.
d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların;
1) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,
2) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata katılmış olmaları,
3) ALES’in (ya da GRE, GMAT ve benzeri sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si yüksek lisans
mezuniyet ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i
ve bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması,
4) Tıp fakültesi mezunları için ALES’in (ya da GRE, GMAT ve benzeri sınavlardan buna eşdeğer bir puanın)
%50’si veya temel tıp puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının
veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun
%20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

Diğer hükümler

MADDE 7 - (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt
yaptırılamaz.

Yürürlük ve süresi
MADDE 8 - (1) Bu Usul ve Esaslar Senatonun onayladığı tarihte yürürlüğe girer. 20/4/2016 tarih ve 29690
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre hazırlanacak Afyon
Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlüğe girene kadar yürürlükte kalır.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Usul ve Esas hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

