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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ  

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN GENEL İLKELER 

 

1. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına lisans mezunları, Tezli Yüksek Lisans programlarına Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunları, 

doktora programlarına fakülte (lisans dereceli doktora) veya tezli yüksek lisans mezunu olanlar başvurabilir. 

2. Mezuniyet not ortalaması 100’lük sistemden farklı ise mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu 

kurumundan alacağı transkript ya da dönüşüm puanını gösterir onaylı belge esas alınır. Aksi takdirde Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır. 

3. Tezsiz yüksek lisans programları dışındaki tüm lisansüstü programlarında bilim sınavına girmek zorunludur. Afet ve salgınlarda lisansüstü 

programlarda bilim sınavının yapılıp yapılmayacağı üniversite senatosu tarafından belirlenir. Bilim sınavları tezli yüksek lisans programları 

için sadece yazılı, doktora programları için yazılı veya yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılır. Bu sınavın mazeret sınavı yoktur. 

4. Bilim sınavına girmeyen adayların “Giriş Başarı Puanları (GBP)” hesaplanmaz, adaylar kayıt hakkı kazanamaz. 

5. Giriş Başarı Puanları (GBP); aşağıdaki esaslar dikkate alınarak hesaplanır.  

 

Öğrenci  Program Türü 

GBP Hesabı (a+b+c+d+e) 

ALES 

(a) 

Lisans Mezuniyet 

Notu (b) 

Bilim Sınavı 

(c) 

Yabancı Dil 

Puanı (d) 

Yüksek Lisans 

Mezuniyet Notu (e) 

Ulusal  

Öğrenciler 

Tezli Yüksek Lisans 

(Yabancı Dil Puanı Hariç Programlar) 
% 50 % 30 % 20 (Yazılı) - - 

Tezli Yüksek Lisans % 50 % 25 % 15 (Yazılı) % 10 - 

Tezsiz Yüksek Lisans  

(Uzaktan ve II. Öğretim) 
- % 100 - - - 

Doktora (Yüksek Lisans Dereceli) % 50 % 15 

% 15 (Yazılı)  

veya 

(% 8 Yazılı + % 7 Sözlü) 

% 10 % 10 

Doktora (Lisans Dereceli) % 50 % 25 

% 15 (Yazılı) 

veya 

(% 8 Yazılı + % 7 Sözlü) 

% 10 - 

Uluslararası 

Öğrenciler 

Tezli Yüksek Lisans 

(Yabancı Dil Puanı Hariç Programlar) 
- % 60 % 40 (Yazılı) - - 

Tezli Yüksek Lisans - % 60 % 30 (Yazılı) % 10 - 

Doktora - % 40 
% 30 (Yazılı) veya 

 (% 20 Yazılı + % 10 Sözlü) 
% 10 % 20 



 

 

 Tezli Yüksek Lisans 

o ALES x %50 + lisans mezuniyet notu x %30 + bilim sınavı (yazılı) x %20 (değerlendirme ölçütlerinde yabancı dil 

bulunmayan programlar) 

o ALES x %50 + lisans mezuniyet notu x %25 + bilim sınavı (yazılı) x %15 +  yabancı dil puanı x %10 (değerlendirme 

ölçütlerinde yabancı dil bulunan programlar) 

 Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan ve II. Öğretim)  

o Lisans mezuniyet notu x %100 

 Doktora 

o Yüksek lisans dereceli  

 ALES x %50 + lisans mezuniyet notu x %15 + yüksek lisans mezuniyet notu x %10 + yabancı dil puanı x %10 + 

bilim sınavı x [yazılı (%15) veya yazılı (%8) + sözlü (%7)] 

o Lisans dereceli  

 ALES x %50 + lisans mezuniyet notu x %25 +  yabancı dil x %10 + bilim sınavı x [yazılı (%15) veya yazılı (%8) + 

sözlü (%7)] 

 Uluslararası öğrenciler için 

o Tezli Yüksek lisans 

 Lisans mezuniyet notu x %60 + bilim sınavı (yazılı) x %40  

 Lisans mezuniyet notu x %60 + bilim sınavı (yazılı) x %30 + yabancı dil puanı x %10 (değerlendirme ölçütlerinde 

yabancı dil bulunan programlar) 

o Doktora  

 Lisans mezuniyet notu x %40 + yüksek lisans mezuniyet notu x %20 + bilim sınavı x [yazılı (%30) veya yazılı (%20) + sözlü (%10)] 

+ yabancı dil puanı x %10 

 

6. Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri alanları Tezli Yüksek Lisans Programlarında GBP 60 altında olanlar ve Doktora Programlarında GBP 

70 altında olanlar başarısız sayılır. Tezsiz Yüksek Lisans ve uluslararası öğrenciler bu uygulama dışındadır. 

7. Lisansüstü programlara başvuran adayların, başvurdukları programın kabul ettiği puan türüne göre ALES sınavından;  

 Tezli yüksek lisans programları için en az 55,  

 Doktora programları için en az 60,   

 Lisans dereceli doktora programları için en az 80 olmalıdır. 

8. Lisansüstü programlara başvuran adayların; 

 Tezli yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notu 4’lük sistemde en az 2,   



 Doktora programları için lisans mezuniyet notu 4’lük sistemde en az 2, yüksek lisans mezuniyet notu en az 2,5 olmalıdır.  

 Lisans dereceli doktora programları için 4’lük sistemde en az 3 olmalıdır. 

 Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuran adayların, ilgili programların alan içi ve alan dışı olarak ilan edilen 

programlardın birinden mezun olmaları gerekir. 

9. Tezsiz yüksek lisans programlarında kesin kayıtlar sonucunda ilgili programda kayıtlı öğrenci sayısı 10 kişinin altında olduğu durumlarda 

yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğretime devam edip etmeyeceği üniversite yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.  

10. Tezsiz yüksek lisans programları ve uluslararası öğrenciler için ALES puan şartı aranmaz. 

11. II. Öğretim ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının öğrenim ücretleri 2 eşit taksitte (birinci taksit ilk kayıttan önce, 

ikinci taksit ikinci dönem ders kayıtlarından önce) ödenecektir.  

12. Adaylar, başvuru sırasında beyan ettikleri bilgilerden sorumludur. Bilgiler aday tarafından öğrenci bilgi sistemine girilip kaydedildikten 

sonra değiştirilemez ve değiştirilmesi talep edilemez.  

13. Lisansüstü programlara öğrenci alımlarında, bir programa ait uzmanlık alan/alanlarına ayrılan kontenjanlardan herhangi birinin 

dolmaması halinde, ilgili ana bilim dalının talebi ile boş kalan kontenjan, aynı programın diğer uzmanlık alan/alanlarına, öğretim 

üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla aktarılabilir. 

14. Programların asıl kayıtlarından sonra boş kalan kontenjanlar yedek kontenjan olarak ilan edilir ve yedek adayların ön kayıtları alınır. 

Alınan ön kayıtlar GBP’e göre sıralanır ve sıralamaya göre yüksek puanlı olanların kesin kaydı yapılır. İlgili programda yedek 

kontenjandan fazla olan adayların ön kayıtları ile uzaktan veya II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarında öğrenim ücretini 

ödemeyenlerin kayıtları enstitü yönetim kurulu kararıyla iptal edilir. 

15. Salgın ve afet dönemleri gibi mücbir sebepler ile yapılmayan bilim sınavının % olarak ağırlığı lisans mezuniyet notunun % olarak ağırlığına 

eklenerek GBP hesaplanır. 

16. Adaylar başvuru koşullarını sağladıkları programlardan uzmanlık alanları ayrı sayılmak şartıyla en fazla 3 (üç) programa başvuru yapabilir.  

 

17. Yatay geçiş başvurusu yapacak adaylar; 

 İlgili programda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak ya da ilgili programın alan içi / alan dışı olarak tanımlanan bölümlerin 

birinden mezun olmak. 

 En az bir dönem okumuş ve aldığı tüm derslerden başarılı olarak yüksek lisans programları için akademik ortalamalarının dörtlük 

sistemde 2,00, yüzlük sistemde 70 ve üzeri; doktora programları için ise dörtlük sistemde 3,00, yüzlük sistemde 80 ve üzeri şartını 

sağlamak. 

 Başvuru yapacakları programın başvuru şartlarında istenilen ALES puanı ve lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasını sağlamak. 

 Başvurusu kabul edilen adayların GBP’ı, 5. maddede belirtilen bilim sınavı hariç, değerlendirme ölçütlerine göre yapılan hesaplamayla 

(bilim sınavının % ağırlığı lisans mezuniyet notunun % ağırlığına eklenerek) belirlenir. GBP’ı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır.   

 GBP ları büyükten küçüğe sıralanır ve kontenjan dahilinde kayıtlar yapılır.  



 Yatay geçiş başvurularının asıl kayıtlarından sonra boş kalan kontenjanlar yedek kontenjan olarak ilan edilir ve yedek adayların ön 

kayıtları alınır. Alınan ön kayıtlar GBP’e göre sıralanır ve sıralamaya göre yüksek puanlı olanların kesin kaydı yapılır.  


