
Gaziantep Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı I.Yarıyılı (Güz Dönemi) Lisansüstü Programlara 
Öğrenci Kabullerinde aşağıdaki yöntemler izlenecektir.
1-) a-) Üniversitemizdeki yüksek lisans programlarına başvuran öğrencilerin başvurularının 
değerlendirilmeleri ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları ve ders kayıtları ilgili enstitü tarafından 
daha önce ilan edilen tarihler arasında yapılacaktır.
b-) YÖK’ün 02.09.2020 tarih ve 75850160-104.01.03.01-E.54438 sayı numaralı yazısına istinaden 
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılına mahsus olmak üzere İngilizce eğitim-öğretim yapan veya bilim alanı 
bir yabancı dil ve edebiyatı olan yüksek lisans programlarına başvuran öğrencilerden yeterli ve geçerli 
bir dil belgesi olmayan öğrencilerin başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. Ancak başvurduğu 
yüksek lisans programına yerleşmeye hak kazanan bu öğrencilerin üniversitemize kayıtları ön şartlı 
yapılacaktır. Kayıtları ön şartlı yapılan öğrenciler 27 Eylül 2020 tarihinde yapılacak YDS sınav 
sonucunu açıklandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde kayıtlı olduğu enstitü müdürlüğüne sunmak 
zorundadır. Bu süre sonunda istenen dil belgesini sunmayan ve/veya yeterli ve geçerli bir dil puanı 
alamayan öğrencilerin kayıtları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından silinecektir.
c-) Üniversitemizde Türkçe eğitim-öğretim yapan yüksek lisans programlarına başvurularda herhangi 
bir yabancı dil şartı aranmadığı için bu programları kazanan öğrencilerin kayıtları ön şartsız yapılacaktır.

Yüksek lisans programlarına başvurularının değerlendirmesinde:
“ALES şartı aranmayan tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet not 
ortalaması adayın yerleştirme puanını oluşturur. ALES şartı aranan tezli yüksek lisans programlarına 
öğrenci kabulünde ise, ALES puanının %60’ı ve lisans not ortalamasının %40’ı değerlendirmeye 
alınarak hesaplama yapılır.”

2-) a-) Üniversitemizdeki doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurular 9 Ekim 2020 günü saat 
23.59’a kadar uzatılmıştır. Ancak 27 Eylül 2020 tarihinde yapılacak YDS sınav sonucu 9 Ekim 2020 
tarihinden önce ilan edilirse başvurular da bu tarihte derhal sonlandırılacaktır.
b-) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi ve 
ilanı aşağıda belirtilen yöntem ile 27 Eylül 2020 tarihinde yapılacak YDS sınav sonucunu açıklandığı 
tarihten en geç bir hafta sonra yapılacaktır. 
c-) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran öğrenciler ilgili program için yeterli ve geçerli olan 
dil belgesi sonucunu 27 Eylül 2020 tarihinde yapılacak YDS sınav sonucunun açıklandığı tarihten 
itibaren en geç beş (5) gün içinde başvuru programına online olarak yüklemek zorundadır. Bu süre 
sonunda sisteme yeterli ve geçerli bir dil belgesi sonucunu yüklemeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz 
sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
d-) Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda ilgili programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 
ve ders kayıtları başvuru sonuçlarının öğrencilere ilan edildiği tarihten sonraki beş (5) iş günü içinde 
tamamlanacaktır. Halen kayıtlı doktora öğrencilerinin tüm eğitim-öğretim faaliyetleri mevcut akademik 
takvimde belirtilen tarihlere göre yapılacaktır. Ayrıca bu dönem kayıt yaptıracak öğrenciler için yeni bir 
akademik takvim takip edilmeyecek olup yürürlükteki akademik takvime göre eğitim-öğretimlerine 
devam edeceklerdir. 

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularının değerlendirmesinde:
“Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; temel tıp veya ALES puanının %50’si ve 
yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamasının %40’ı, lisans derecesi ile 
başvuranların lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının %10’u değerlendirmeye alınarak 
hesaplama yapılır.” 




