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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�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(6) Konservatuvar programları �le güzel sanatlar fakülteler�n�n sadece özel yetenek sınavı �le öğrenc� kabul
eden programlarının enst�tülerdek� anasanat ve anab�l�m dallarındak� öğret�m d�l� Türkçe olan programlarına
başvurularda Devlet hastanes� veya Devlet ün�vers�tes� hastanes�nden alınmış sağlık raporu �le belgelenmes� şartıyla,

a) Düzelt�lmem�ş engel� en az %70 veya düzelt�lm�ş engel� en az %40  ve üzer� olan �ş�tme engell� adaylarda,
b) Engel düzey� %50 ve üzer� olmak üzere z�h�n yeters�zl�ğ� bulunan engell� adaylarda,
c) Engel düzey� %40 ve üzer� ''yaygın gel�ş�msel bozukluk'' (Ot�zm spektrum bozukluğu/çocukluk

ot�zm�/at�p�k ot�zm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engell� adaylarda,
başvuru yapab�lmeler� �ç�n yabancı d�l puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı d�l puanı olarak ün�vers�te

tarafından aranan yabancı d�l taban puanı şartını sağlamış sayılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 25 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) Sanatta yeterl�k programına öğrenc� kabulünde, anad�ller� dışında Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul

ed�len merkezî yabancı d�l sınavları �le eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavlarından en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavlarından bu puan muad�l� b�r puan
alınması zorunlu olup, bu asgar� puanların g�r�lecek programların özell�kler�ne göre gerek�rse yükselt�lmes�ne
ün�vers�te senatoları tarafından karar ver�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 dallarındak� öğret�m d�l�
Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanes� veya Devlet ün�vers�tes� hastanes�nden alınmış sağlık raporu
�le belgelenmes� şartıyla,

a) Düzelt�lmem�ş engel� en az %70 veya düzelt�lm�ş engel� en az %40  ve üzer� olan �ş�tme engell� adaylarda,
b) Engel düzey� %50 ve üzer� olmak üzere z�h�n yeters�zl�ğ� bulunan engell� adaylarda,
c) Engel düzey� %40 ve üzer� “yaygın gel�ş�msel bozukluk” (Ot�zm spektrum bozukluğu/çocukluk

ot�zm�/at�p�k ot�zm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engell� adaylarda,
başvuru yapab�lmeler� �ç�n yabancı d�l puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı d�l puanı olarak ün�vers�te

tarafından aranan yabancı d�l taban puanı şartını sağlamış sayılır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 4 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.
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5- 10/6/2020 31151

 


