
Lisansüstü programlara başvuruda genel esaslar 

  

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

  

Lisansüstü programlararası geçiş 

MADDE 5 

(1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş iznine anabilim/anasanat 

dallarınca ayrılan kontenjan dâhilinde enstitü yönetim kurullarınca karar verilir. Tezsiz 

yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçmek için yabancı dil ve 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) koşulunun yerine 

getirilmesi gerekir. 

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsize geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans 

programları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır. 

(3) Her iki halde de öğrenci geçiş yaptığı programı tamamlamak için bu Yönetmelikte 

verilen azami süreyi aşamaz. 

(4) Bu programlardan birinden diğerine geçebilmek için, anabilim dalının önerisi ve 

enstitü yönetim kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konabilir. Geçiş için 

başvuruların üçüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek 

lisans programlarında geçiş bir kez yapılır. 

(5) Dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen ve en az 21 ulusal/60 

AKTS kredilik yedi dersini ve en az bir seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci ilgili 

anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans 

programına geçerek tez aşamasından devam edebilir. 

  

Lisansüstü programlara başvuruda genel esaslar 

MADDE 6 

(1) Lisansüstü programlara ALES sonuçları ile lisans ve/veya yüksek lisans başarı 

düzeyine göre yapılan başvurular kabul edilir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES ve yabancı dil puanı 

aranıp aranmayacağı ve hangi düzeyde aranacağı Senato tarafından belirlenir. 

(3) ALES puanı ve türü, programı açan anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine 

enstitü kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir. 



(4) Lisansüstü programlara hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun 

olanların başvurabileceklerine ilişkin alanların üst sınırı Üniversitelerarası Kurul kararı ile 

belirlenir; ancak Senato, belirlenen programlar dışında da öğrencilerin başvuruda 

bulunabileceklerine karar verebilir. 

(5) Rektörlük, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli 

belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan, açılması 

halinde her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilir. 

(6) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine 

lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya 

yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun 

görüşü ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği 

koşullara göre Üniversitede lisansüstü eğitime kabul edilirler. Bu araştırma görevlilerinin 

tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından 

öncelik verilerek desteklenir. 

(7) Lisansüstü eğitim programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından 

mezun olanların başvurabilecekleri ve başvuruda bulunacak öğrencilerin kabul koşulları, 

ilgili anabilim/anasanat dallarının önerisi alındıktan sonra enstitü kurulu kararıyla 

belirlenir ve Senatoca onaylanır. 

(8) Uludağ Üniversitesinde açılan ortak lisansüstü eğitim programlarında, öğrenci kabul 

koşullarında farklılık olması durumunda başvuru koşulları, ilgili anabilim/anasanat 

dallarının önerisi alındıktan sonra enstitü kurulu kararıyla belirlenir. 

(9) Adayların yüzlük sistemin dışındaki not sistemlerine göre verilmiş lisans/yüksek lisans 

notlarının yüzlük sisteme çevrilmesinde Senatoca belirlenen dönüşüm tablosu kullanılır. 

(10) ALES’in en az 55 tam puan olması koşuluyla yüksek lisans eğitimine 

başlayanlardan; eğitimini azami süre içinde tamamlamak koşuluyla sonra en fazla bir 

yarıyıl ara vererek Üniversitede doktora eğitimine başlayanlardan yeniden ALES’e girmiş 

olma şartı aranmaz. Adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve başvuru 

koşullarında belirtilen belgelerle birlikte ilgili Enstitüye, lisansüstü eğitim yapmak 

istedikleri anabilim/anasanat dalını belirten dilekçe ile başvurmak zorundadırlar. 

 


