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Programlara Başvuru İçin Ön Koşullar 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

SANAT TARİHİ Sanat Tarihi  
Tezli Y.Lisans SÖZEL 8 1 2 Fakültelerin Sanat Tarihi, Geleneksel El Sanatları ve 

Mimarlık bölümlerinden birinden mezun olmak. Doktora SÖZEL 2 1 - 

FELSEFE 
(Muş Alpars.Üniv.Ortak) 

Felsefe Tezli Y.Lisans EA 13 4 4 
Fakültelerin Felsefe veya Felsefe Grubu Bölümlerinden 
mezun olmak. 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  

Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Tezli Y.Lisans SÖZEL 5 - -  

Türk Halk Edb.Bilim Dalı Tezli Y.Lisans SÖZEL 4 - -  

Eski Türk Edeb.Bilim Dalı Tezli Y.Lisans SÖZEL 4 - -  

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ Din Eğitimi Bilim Dalı Tezli Y.Lisans SÖZEL 2 1 - 
İlgili alandan mezun olmak, 
*Lisansüstü Eğitimi Öğretim Giriş sınavında adayların 
Arapça bilgileri ölçülecektir. 

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 

İslam Tarihi Tezli Y.Lisans SÖZEL 4 1 - 
İlahiyat Fakülteleri veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak. 

Türk İslam Edebiyatı Tezli Y.Lisans SÖZEL 1 - - 
İlahiyat Fakülteleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretmenliği veya Fakültelerin Edebiyat Bölümlerinden 
mezun olmak. 

Türk İslam Sanatları Tarihi Tezli Y.Lisans SÖZEL 1 - - 
İlahiyat Fakülteleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretmenliği veya Sanat Tarihi Bölümlerinden mezun 
olmak. 

http://www.yyu.edu.tr/logo/logok


 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA AŞAĞIDAKİ ESASLAR UYGULANIR: 
 

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları 

1- Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisansüstü programın öngördüğü bir lisans diplomasına ve ALES’ten, başvurdukları lisansüstü programın 

gerekli gördüğü puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/portfolyö 

incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 60 ve daha yukarı olan asıl ve yedek adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans 

programında ilan edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. 

2- Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Muş Alparslan Üniversitesi Felsefe Ortak Program olarak açılan bu programa öğrenci kabulünden mezuniyete kadar tüm işlemler Yürütücü 

Üniversite olan Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından gerçekleştirilir.  Ortak Lisansüstü programda Yürütücü Enstitünün not sistemi kullanılır. Öğrencinin ortak Enstitülerin 

her birinden aldığı derslerin kredilerinin toplamı, alınması zorunlu olan asgari toplam ders kredisi miktarının üçte birinden az olamaz.  Ortak Lisansüstü programı başarı ile 

tamamlayan öğrenciye Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi’nin Enstitüleri tarafından hazırlanan ve iki Üniversitenin ad ve logolarının bulunduğu tek 

bir diploma verilecektir. 

3- 05.09.2013 tarih ve 2013/27-I sayılı Üniversitemiz Senatosu kararı gereğince ilan edilen kontenjan sayısının 3 katından fazla müracaat olan programlarda adaylar için önce 

yazılı sınav yapılıp en yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısının 3 katına düşürülecek ve daha sonra bu adaylar için sözlü sınav yapılacaktır. Giriş sınavı öğrenci başarı 

puanı hesaplanmasında mülakat puanı kullanılacaktır. 

4- Mezun olan öğrencilerin Diplomalarında sadece Anabilim Dalı ismine yer verilecektir. Bilim Dalı isimleri Diplomalarda yer almayacaktır. 

Doktora Programına Başvuru Koşulları 

1- Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; lisans, tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner 

fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan 

uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana, lisans diplomasıyla başvuranların ise en az 80 standart puana 

ve YDS’den en az 55 puana veya YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından belirlenen asgari yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir. Sınavların 

değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 65 ve 

daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, doktora/sanatta yeterlik programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt 

yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. 

2- 05.09.2013 tarih ve 2013/27-I sayılı Üniversitemiz Senatosu kararı gereğince ilan edilen kontenjan sayısının 3 katından fazla müracaat olan programlarda adaylar için önce 

yazılı sınav yapılıp en yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısının 3 katına düşürülecek ve daha sonra bu adaylar için sözlü sınav yapılacaktır. Giriş sınavı öğrenci başarı 

puanı hesaplanmasında mülakat puanı kullanılacaktır. 

3- Mezun olan öğrencilerin Diplomalarında sadece Anabilim Dalı ismine yer verilecektir. Bilim Dalı isimleri Diplomalarda yer almayacaktır. 

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları 
Doktora programına başvurabilmek için yabancı uyruklu öğrenciler ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya 

Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili (eş değeri) bir puan almaları gerekir. 

1- Yabancı uyruklu adaylar için eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Rektörlüğün belirlediği üç kişilik sınav kurulu tarafından yapılacak Türkçe yeterlik 

sınavını başarmak zorundadır. Sınavı başaramayan veya Üniversite tarafından kabul edilen bir kurumdan Türkçe başarı belgesine sahip olmayan adaylar, bir yıl Türkçe 

eğitimine tabi tutulurlar. Öğrenciler bu süreç içinde izinli sayılırlar. Sınavlarda başarılı olan adaylar, lisansüstü eğitime başlamaya hak kazanır. 

2- Enstitülerin lisansüstü programlarına başvurularda; ilgili programın anabilim dalı tarafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu onayıyla açılan kontenjandan daha fazla 

talep olması halinde, başvuran adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Adayların kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabulleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile 

kesinleşir. 



 

 

Ön Kayıt Başvuru Yeri ve Tarihi 

1. Ön kayıt için Üniversitemiz sayfasında açılan Enstitü Ön Kayıt Sistemi veya doğrudan ( http://onkayit.yyu.edu.tr ) adresine girerek online 

olarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Adaylar başvurularını yapabilmeleri için öncelikle ilgili sayfaya girildikten sonra “Yeni Aday” 

linkinden kullanıcı adı ve şifre oluşturmaları gerekmektedir. Daha sonra “Aday Öğrenci Girişi ” linkinden başvuru formlarını doldurabilirler. 

2. Adayların ön kayıt sistemindeki formu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Eksik doldurulan başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3. Mezun olduğu bölüme ait notlar 100 lük sisteme uygun olarak girilmelidir. 100'lük sistem dışında, 4'lük, 3'lük, harfli sistem vb. gibi bir sisteme 

göre notların hesaplandığı programlardan mezun olan adayların, mezun oldukları kurumdan varsa, not ortalamalarının 100'lük sistemde karşılığını 

gösteren notu girmeleri gerekmektedir. Anılan karşılık gösterir notu (daha sonra ibrazı istenecektir) getiremeyen adayların transkriptleri YÖK 

dönüşüm tablosuna göre çevrilecektir. Başvuru tarihleri geçtikten sonra getirilen belgeler (mezun olunan üniversitelerden belge alınmış olsa bile) 

işleme konulmayacaktır. 

4. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

5. ÜNİP ve Yabancı Uyruklu kapsamında ilan edilen kontenjanlar için öğrenciler, Enstitüye şahsen başvurmaları gerekmektedir.  

6. ÖNEMLİ NOT: Başvuru evraklarına esas teşkil eden tüm belgeleri içeren dosyadan bir fotokopi, mülakat sırasında aday tarafından sınav jürisine 

teslim edilecektir. 

Belgeler: 

 Mezun olduğu program/programların diploması veya çıkış belgesi. 

 Mezun olduğu programın transkripti, 

 ALES sonuç belgesi (geçerliliği 3 yıldır) 

 Yabancı Dil Belgesi (doktora programı için) 

 2 adet fotoğraf, 

 Kimlik fotokopisi, 

 NOT:  Ön Kayıt Formu (http://onkayit.yyu.edu.tr/ adresinden kayıt yapıldıktan sonra formu alabilirsiniz)  

 

7. Son Başvuru Tarihi : 28 Ocak 2014 mesai bitimine kadardır. 

8. YAZILI  / MÜLAKAT SINAV YERİ VE TARİHİ 

 Yazılı / Mülakat sınavları programların bağlı bulunduğu Anabilim Dallarında yapılacaktır. 

 Sınav Tarihi :    3 Şubat 2014,  Saat 10.00 

9. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe Yeterlik Sınavı 

 Sınav Yeri  : Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezi. 

 Sınav Tarihi : 04 Ocak 2014,  Saat 10.00 
 

 


