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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü 

                                         2018-2019  Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi 

                       Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Kontenjanları ve Başvuru Esasları 

                                             İLAN 
      AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

 

     Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü Lisansüstü Programlarına 2018-

2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır. 
 

Online Başvuru tarihleri: 2 Ocak 2019 – 16 Ocak 2019 tarihleri arasında, istenen belge ve 

bilgileri başvuru sistemine yükleyerek ONLINE olarak yapılacaktır.  

 

Online Başvuru Adresi: http://gsenstitu.akdeniz.edu.tr/ 

 

 

 

 

 

 

Birimi Programı TC Uyruklu Yabancı Uyruklu 

Sanat ve Tasarım ASD Sanatta Yeterlik 8 3 

Seramik ASD Yüksek Lisans 5 1 

Halı Kilim ve Eski 

Kumaş Desenleri ASD 

Yüksek Lisans 13 2 
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SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK  

PROGRAMI 

KONTENJANLARI, KOŞUL VE ESASLARI: 
 

 

 

 

Giriş Sınavı Koşul ve Esasları:  

a. Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programına, enstitülerin Güzel Sanatlar Eğitimi, Plastik Sanatlar ve eşdeğer 

programların yüksek lisans mezunları (Sanat ve Tasarım, Resim, Heykel, Grafik, Fotoğraf, Seramik ve/veya Cam, 

Görsel İletişim ve Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, 

Sinema-TV, Film Tasarımı, Canlandırma Film, Müzecilik, Endüstriyel Tasarım) başvurabilir.  

b. Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programına başvurabilmek için Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 55 puan 

veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (Sınava girildiği tarih itibarıyla 5 yıl geçerli) muadili 

bir puan almış olmak gerekir.  

c. Öğrenci kabulü, programa başvuran adayların, Yüksek Lisans not ortalaması, alan Sınavı puanları ve yabancı 

dil puanlarının ortalamaları değerlendirilerek yapılır.  

ç. Sanatta Yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar için güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları 

ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar haricinde, yükseklisans derecesiyle başvuran 

adayların ALES sözel puan türünde en az 60 puana sahip olmaları gerekir.   

d. Kayda esas sıralama puanı:  

(1) Lisans not ortalamasının %10’u,  

(2) Yapılan bilimsel değerlendirme sınavının %30’u, 
(3) Yabancı dil puanının %10’u,  
(4) Yapılan mülakat sınavının %50’si,  

Kayda esas sıralamada ortalama puanı, 70 puan ve üstü olan adaylar en yüksekten aşağıya doğru sıralanır. En 

yüksekten başlayarak programa alınacak öğrenci sayısı kadar aday asıl kazananlar listesine, başarılı olanlardan 

kontenjan dışında kalan diğerleri ise yedek kazananlar listesinde sıralanır. Puan ortalaması 70’in altında olan 

aday değerlendirmeye alınmaz. 

 e. Alan sınavına girecek olan adaylar (mülakat aşamasında), Yüksek Lisans eğitimi ve sonrasında yaptığı 

eserlerden oluşan bir dosyayı (portfolyo) sınav jüri üyelerine sunar. 

 f. Sınav Yöntemi: Dosya/Mülakat ve yazılı sınav şeklindedir.  

g. Anasanat Dalı Kurulu, Alan dışından gelecek olan adayların en az bir dönem bilimsel hazırlık derslerini 

almasına karar verebilir. 

 h. Uluslararası adayların Türkçe öğretim yapan programlarda tezli yüksek lisans başarı notu lisans not 

ortalamasının %40 ve mülakat ve yazılı sınavının %60 dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 70 puan ve üzeri 

olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Puan ortalaması 70’in 

altında olan aday değerlendirmeye alınmaz.  

i. Asıl adaylar süresi içinde kayıt yaptırmak zorundadır; kayıt yaptırmayan adayların yerine başarı sırasına göre 

yedek adaylardan öğrenci kabul edilir. Yedek adayların başvuruları için; asıl adayların kayıt süresinin bitimini 

takip eden 3 iş günü süre tanınır. 

 

 

T.C. Uyruklu   Uluslararası Öğrenci 

8 3 

Sınav Takvimi: 

Başvuru Tarihi 02-16 Ocak 2019 

Sınav Tarihi 23 Ocak 2019 

Sınav Saati 09.30 

Sınav Yeri Güzel Sanatlar Enstitüsü 
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SERAMİK ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  

KONTENJANLARI, KOŞUL VE ESASLARI: 
 

T.C. Uyruklu Uluslararası Öğrenci 

5  1 

 

Giriş Sınavı Koşul ve Esasları: 

  

a. Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı’na, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Seramik ve/veya Cam, Seramik 

ve/veya Cam Tasarımı, Resim, Heykel, Grafik, Endüstri Ürün Tasarımı programları ve Mimarlık Fakültesi mezunları 

başvurabilir. 

b. Yüksek lisans sınavına başvuruda Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) kabul edilmiş dil sınavlarına girmiş olma koşulu 

gerekmektedir. 

c. Öğrenci kabulü, programa başvuran adayların, lisans programı not ortalaması alan sınavı puanları ve yabancı dil 

puanlarının ortalamaları değerlendirilerek yapılır. Programa öğrenci kabulünde ALES şartı aranmamaktadır.  

d. Kayda esas sıralama puanı: 

(1) Lisans not ortalamasının %10’u, 

(2) Yapılan  bilimsel değerlendirme sınavının %30’u, 

(3) Yabancı dil puanının %10’u, 

(4)  Yapılan  mülakat sınavının %50’si, 

Kayda esas sıralamada ortalama puanı, 65 puan ve üstü olan adaylar en yüksekten aşağıya doğru sıralanır. En yüksekten 

başlayarak programa alınacak öğrenci sayısı kadar aday asıl kazananlar listesine, başarılı olanlardan kontenjan dışında 

kalan diğerleri ise yedek kazananlar listesinde sıralanır. Puan ortalaması 65’in altında olan aday değerlendirmeye 

alınmaz. 

e. Alan sınavına girecek olan adaylar (mülakat aşamasında), Lisans ve Lisans eğitimi sonrasında yaptığı eserlerden 

oluşan bir dosyayı (portfolyo) sınav jüri üyelerine sunar.  

f. Sınav Yöntemi:  Dosya/Mülakat ve yazılı sınav şeklindedir. 

g. Anasanat Dalı Kurulu, Alan dışından gelecek olan adayların en az bir dönem bilimsel hazırlık derslerini almasına karar 

verebilir. 

h. Uluslararası adayların Türkçe öğretim yapan programlarda tezli yüksek lisans başarı notu; lisans not ortalamasının 

%40 ve mülakat ve yazılı sınavının %60’ı dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul 

edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Puan ortalaması 65’in altında olan aday değerlendirmeye 

alınmaz. 

i. Asıl adaylar süresi içinde kayıt yaptırmak zorundadır; kayıt yaptırmayan adayların yerine başarı sırasına göre yedek 

adaylardan öğrenci kabul edilir. Yedek adayların başvuruları için; asıl adayların kayıt süresinin bitimini takip eden 3 iş 

günü süre tanınır. 

                                                                                Sınav Takvimi: 

Başvuru Tarihi 02-16 Ocak 2019 

Sınav Tarihi 22 Ocak 2019 

Sınav Saati 10.00 

Sınav Yeri Güzel Sanatlar Enstitüsü 
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HALI KİLİM ve ESKİ KUMAŞ DESENLERİ ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS                           

PROGRAMI BAHAR YARIYILI 

 

KONTENJANLARI, KOŞUL VE ESASLARI: 

 

Giriş Sınavı Koşul ve Esasları; 

b. Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı’na, 

fakültelerin Geleneksel Türk Sanatları tüm alanları ve eşdeğer bölümler, Moda Tekstil ve Tasarım 

Bölümleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri programları mezunları başvurabilir. 

c. Yüksek lisans sınavına başvuruda Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) kabul edilmiş 

dil sınavlarına girmiş olma koşulu gerekmektedir. 

d. Öğrenci kabulü, programa başvuran adayların, lisans programı not ortalaması, alan 

sınavı puanları ve yabancı dil puanlarının ortalamaları değerlendirilerek yapılır. Programa öğrenci 

kabulünde ALES şartı aranmamaktadır. 

e. Kayda esas sıralama puanı: 

(1) Lisans not ortalamasının %10’u, 

(2) Yapılan bilimsel değerlendirme sınavının %30’u, 

(3) Yabancı dil puanının %10’u, 

(4) Yapılan mülakat sınavının %50’si, 

Kayda esas sıralamada ortalama puanı, 65 puan ve üstü olan adaylar en yüksekten aşağıya doğru 

sıralanır. En yüksekten başlayarak programa alınacak öğrenci sayısı kadar aday asıl kazananlar 

listesine, başarılı olanlardan kontenjan dışında kalan diğerleri ise yedek kazananlar listesinde 

sıralanır. Puan ortalaması 65’in altında olan aday değerlendirmeye alınmaz. 

f. Alan sınavına girecek olan adaylar (mülakat aşamasında), Lisans ve Lisans eğitimi 

sonrasında yaptığı eserlerden oluşan bir dosyayı (portfolyo) sınav jüri üyelerine sunar. 

g. Sınav Yöntemi: Dosya/Mülakat ve yazılı sınav şeklindedir. 

h. Anasanat Dalı Kurulu, Alan dışından gelecek olan adayların en az bir dönem bilimsel hazırlık 

derslerini almasına karar verebilir. 

i. Uluslararası adayların Türkçe öğretim yapan programlarda tezli yüksek lisans 

başarı notu; lisans not ortalamasının %40 ve mülakat ve yazılı sınavının %60’ı dikkate alınarak 

hesaplanır. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan 

düşük puana doğru sıralanır. Puan ortalaması 65’in altında olan aday değerlendirmeye alınmaz. 

j. Asıl adaylar süresi içinde kayıt yaptırmak zorundadır; kayıt yaptırmayan 

adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan öğrenci kabul edilir. Yedek adayların 

başvuruları için; asıl adayların kayıt süresinin bitimini takip eden 3 iş günü süre tanınır. 

 

 

T.C. Uyruklu Uluslararası Öğrenci 

13 2 

Sınav Takvimi: 

Başvuru Tarihi 02-16 Ocak 2019 

Sınav Tarihi 21 Ocak 2019 

Sınav Saati 09.30 

Sınav Yeri Güzel Sanatlar Enstitüsü 
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LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALACAK 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ: 

 

a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınmış ilgili lisans/yüksek lisans 

programlarından mezun olmak (Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumlarından mezun 

olanlarda aranmaz). 

 

b) Türkçe eğitim veren programlar için Yükseköğretim Kuruluna bağlı Devlet Üniversitelerinin 

Türkçe öğretim merkezleri ve Yunus Emre Enstitüsünce verilen en az B2 seviyesinde Türkçe 

Yeterlik belgesine sahip olmak (Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumlarının Türkçe 

eğitim veren programlarından mezun olanlarda aranmaz). 

 

c) Üniversitemiz Enstitülerinin yüksek lisans programlarına uluslararası öğrenci kabulünde 

yabancı dil şartı aranmaz. 

 

d) Üniversitemiz Enstitülerinin Sanatta Yeterlik programlarına uluslararası öğrenci kabulünde 

anadili dışında en az 55 puan yabancı dil şartı aranır. 

 

e) Uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvuran çift uyruklu adaylar Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları için ayrılan kontenjanlara başvuru yapamaz. 

 

f) Güzel Sanatlar Enstitüsü lisansüstü programlarında eğitim görmek isteyen uluslararası adaylar 

başvurularını, http://gsenstitu.akdeniz.edu.tr/ adresini kullanarak ONLİNE yapacaklardır.  
 

 

Adres: İletişim Bilgileri: 

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü / 

Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B - Blok  Kat:3 

Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı / 

ANTALYA 

 

    Tel      : 0 242 226 01 30     

     e-mail  : gse@akdeniz.edu.tr 

 

http://gsenstitu.akdeniz.edu.tr/
mailto:gse@akdeniz.edu.tr

