RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN GENEL İLKELER
1. 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.
2. Tezsiz yüksek lisans programları dışındaki tüm lisansüstü programlarında bilim sınavına girmek zorunludur. Bu sınavın mazeret sınavı yoktur.
3. Bilim sınavı tezli yüksek lisans programları için yazılı, doktora programları için yazılı ya da yazılı ve sözlü olarak yapılır.
4. Bilim sınavına girmeyen adayların “Lisansüstü Giriş Başarı Puanları (LGBP)” hesaplanmaz, adaylar kayıt hakkı kazanamaz.
5. Lisansüstü Giriş Başarı Puanları (LGBP);
a) Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü için “Lisansüstü Giriş Başarı Puanları” aşağıdaki esaslar dikkate alınarak hesaplanır.
 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 x %10 (değerlendirme ölçütlerinde yabancı dil
bulunan programlar)
 Tezsiz YL (II. Öğretim)
o Lisans mezuniyet notu x %100
 Doktora
o Yüksek lisans dereceli
 ALES x %50 + lisans mezuniyet notu x %25 + yüksek lisans mezuniyet notu x % 10 + bilim sınavı x [yazılı(%15) / yazılı(%8)sözlü(%7)]
o Lisans dereceli
 ALES x %50 + lisans mezuniyet notu x %25 + bilim sınavı x [yazılı(%25) / yazılı(%15)-sözlü(%10)]
 Uluslararası öğrenciler için
o Tezli Yüksek lisans
 lisans mezuniyet notu x %60 + bilim sınavı (yazılı) x %40
o Doktora
 lisans mezuniyet notu x %40 + yüksek lisan mezuniyet notu x %20 + bilim sınavı (yazılı) x %40
6. Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tezli yüksek lisans programlarında LGBP 60’ın, doktora programlarında LGBP 70’in altında olanlar
başarısız sayılır. Tezsiz yüksek lisans ve uluslararası öğrenciler bu uygulama dışındadır.
7. Tezsiz yüksek lisans programları ile uluslararası öğrenciler için ALES puan şartı aranmaz.
8. 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.

9. Lisansüstü programlara başvuran adayların;
 Tezli yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notu en az 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.
10. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında kesin kayıtlar sonucunda kayıt yaptıran öğrenci sayısının 10 kişinin altında olması durumunda Üniversite
Yönetim Kurulu karar verir.
YATAY GEÇİŞ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI GİRİŞ BAŞARI PUANI HESAPLAMA
Yatay geçiş başvurusu yapacak adaylar,
- İlgili programda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak ya da ilgili programın alan içi / alan dışı olarak tanımlanan bölümlerden 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,
- Başvuru yapacakları programın başvuru şartlarında istenilen ALES puanı ve lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasını sağlamalıdırlar. Başvurusu
kabul edilen adaylardan kayıt hakkı kazananlar, “RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN GENEL
İLKELER”in 5. maddesinde belirlenen, bilim sınavı hariç, değerlendirme ölçütlerine göre yapılan hesaplamayla belirlenecektir. İlgili programın alan içi
ile alan dışı kontenjanlarının dolmaması ve yatay geçiş başvurularında da belirlenen kontenjanlardan daha fazla başvuru olması durumunda Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla, kontenjan aktarımı yapılabilir.

