
BUÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÖĞRENCİLİK BAŞVURU SÜRECİ İLGİLİ MADDELERİ 

MADDE 15 –  

(1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulu kararı ve 

Senato onayı ile belirlenir. 

(2) Enstitülerin kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları, kontenjanlar, başvuru ve kayıt için gerekli belgeler, 

sınav ve kayıt tarihleri ile diğer hususlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Lisansüstü programlara başvuru, değerlendirme, ilan 

ve kayıt ile ilgili hususlarda Senato esasları uygulanır. 

(3) Başvurular sadece elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır. Kesin kayıtta belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul 

edilir. 

BUÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI ÖĞRENCİLİK BAŞVURU SÜRECİ İLGİLİ 

MADDELERİ 

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru 

MADDE 11 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruya ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Adayların, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulu kararı ile kabul edilen bilim ya da sanat dalında lisans 

derecesine sahip olmaları zorunludur. 

b) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan en az 55 (elli beş) puandan az olmamak üzere 

Senato tarafından belirlenen ALES veya eş değer puana sahip olmaları gerekir. Ancak, Devlet Konservatuvarı programları ile Güzel 

Sanatlar Fakültesi’nin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına 

öğrenci kabulünde ve Doktora/sanatta 

c) yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans 

programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. 

d) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunu 

adayların değerlendirme işlemleri için; ilgili programlar tarafından adayların mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü 

veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55 (ellibeş) puandan az olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan 

edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. 

İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. 

e) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil aranıp aranmayacağı, aranacaksa hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, programı 

açan enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanarak, Senatonun onayı ile kesinleşir ve 

ilanda belirtilir. Adaylar, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavından veya BUÜ tarafından yapılan yabancı dil sınavından koşullarda ilan edilen puanı almak zorundadır. 

f) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz. 

g) Eğitim Bilimleri Enstitüsü için yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan programlarda öğrenim görecek öğrenciler, yabancı 

dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 (seksen) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından denkliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğer puanı almak zorundadırlar. 

h) Yukarıdaki bentlerde belirtilen tüm hükümler ikinci öğretim tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için de geçerlidir. 

i) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisans 

diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Bu adayların lisansüstü programlara kabulü anabilim/anasanat 

dalı görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. 

j) İkinci öğretim tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti enstitü yönetim kurulunun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru 

MADDE 12 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için aranan şartlar şunlardır: Adaylar; 

a) Tezli yüksek lisans diplomasına ve 4 tam puan üzerinden en az 2.25 veya eşdeğer GANO’ya sahip olmalıdırlar. 

b) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvurularda lisans diplomasına ve 4 tam puan üzerinden en az 3 veya eşdeğer 

GANO’ya sahip olmalıdır. 

c) Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış olan yabancı uyruklu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 

adaylar YÖK’ten denklik belgesi almış olmalıdır. 

d) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakültelerinden (hazırlık sınıflarıyla beraber), en az 10 (on) yarıyıl süreli lisans diplomasına veya 

Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmalıdır. 

e) ALES veya eşdeğeri sınavdan 55 (ellibeş) puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenen puana sahip olmaları gerekir. 

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının 

doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Ancak, bu adayların değerlendirme işlemleri için, mezun olduğu lisansüstü 

programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55 (ellibeş) puandan az olmamak üzere bir puan belirlenir ve 

ilgili program şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı 

bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. Konservatuvar 

programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve 

anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. 

f) Lisans derecesiyle doktora programına başvurularda, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 (seksen) puandan az olmamak 

üzere ALES ve eşdeğeri puanı almış olmalıdır. 

g) Sanatta yeterlik programına güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından 

mezun olanların haricinde olup, yüksek lisans derecesiyle başvuran adaylar ALES sözel puan türünde en az 55 (elli beş) puandan, lisans 

derecesiyle başvuran adaylar ise ALES sözel puan türünde en az 80 (seksen) puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen 

ALES puanına sahip olmalıdır. 



h) Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından 

denkliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri puan almış olmalıdır. 

i) Doktora bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar için; öğrenim görecekleri yabancı dilde, YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı 

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 80 (seksen) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puanı almış olmalıdır. 

 
Özel öğrenci kabulü 

MADDE 4 –  

(1) Özel öğrencilik statüsünde doktora dersi talep eden yüksek lisans öğrencilerinin almış oldukları dersler yüksek lisansta ders muafiyeti 

sağlamaz. 

(2) Özel öğrenci kabulü ile ilgili diğer bütün uygulamalar anabilim/anasanat dalı kurulları/ başkanlıkları tarafından yürütülür. 

Yatay geçişle öğrenci kabulü 

MADDE 5 –  

(3) Yatay geçiş kontenjanları ile kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi, 

enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenerek ilan edilir. 

(4) Üniversite’de veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir en fazla iki yarıyıl öğrenim görmüş ve başarılı 

olmuş, geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlayan öğrenciler, Üniversite’de yürütülen bir lisansüstü 

programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. 

(5) Bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencinin daha önce aldığı bir dersten muaf sayılabilmesi için dersin herhangi bir mezuniyete 

sayılmamış olması ve bir lisansüstü programdan son 5 (beş) eğitim-öğretim yılı içinde alınmış olması gerekir. Bu koşulları sağlayan 

öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde başvurmak şartıyla muafiyet isteyebilir. 

(6) Öğrencinin muafiyet talebi üzerine enstitü anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci 

lisansüstü programa intibak ettirilir. İntibak, dönem, ders öğrenim müfredatı ve kredi esası üzerinden yapılır. Muafiyet verilen derslerin 

kredi toplamına bakılarak dönem ataması yapılır. 

(7) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin azami süresi hesaplanırken, daha önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre de 

dikkate alınır. 

(8) Yatay geçişle gelen öğrencilerin müfredat dönemi belirlenirken, öğrencinin Bursa Uludağ Üniversitesinde geçiş yaptığı programa kayıt 

olduğu yıla ait müfredat esas alınır. 

 

Lisansüstü programlar arası geçiş 

MADDE 6 –  

(1) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş kontenjanları enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi, 

enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenerek ilan edilir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, tezli yüksek lisans programı için 

Senato tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. 

(3) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilmek için en az bir yarıyılın tamamlanmış olması gerekir. 

(4) Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki dersler ile intibak 

yapılarak muafiyet oluşturulabilir. Ancak bu kapsamda intibak yapılacak derslerin oranı, tezli yüksek lisans programındaki derslerin 

%50’sinden fazla olamaz. 

 

Bilimsel hazırlık programları 

MADDE 7 –  

(1) Bilimsel hazırlık programı, lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda 

almış olan öğrencilerle, lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans 

ve doktora adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık 

(2) programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programının uygulanmasına, enstitü anabilim dalı kurulunun teklifi üzerine enstitü yönetim 

kurulu karar verir. 

(2) Bu programa alınacak öğrenciler; enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, 

adayların kayıtlı oldukları lisans veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir. Bilimsel hazırlık programındaki bir 

öğrenci, bir takvim yılı içerisinde verilen en az 4 (dört), en fazla 8 (sekiz) ders almak ve başarılı olmak zorundadır. 

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisi bilimsel hazırlık derslerini lisans; doktora/sanatta yeterlik öğrencileri 

ise lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden alır. 

(4) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not 

ortalamasına dâhil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim/anasanat dalı 

kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. 

 

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında 

uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı 

sürelerine dâhil edilmez. 

(6) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri 

için bilimsel hazırlık programının lisans ve lisansüstü derslerinden en az CC notu almaları gerekir. 

 

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü 

MADDE 8 –  



 

 

 

 

 

(1) Yabancı uyruklu adayların enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilen bilim ya 

da sanat dalında lisans/yüksek lisans derecesine sahip olmaları zorunludur. 

(2) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına 

kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 

düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan 

düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan en fazla 1 

(bir) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Kursun normal süresi öğrenim süresinden 

sayılmaz. Türkçe hazırlık sınavından başarılı olmak için azami süre 2 (iki) yıldır. 

(3) Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. 

(4) Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan 

veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa 

kabul edilebilirler. 

(5) Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış yabancı uyruklu olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almış 

olması gerekir. 

(6) Anasanat dallarındaki özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuran yabancı öğrencilerin kabulünde sanatsal 

performans/portfolyö incelemesinden en az 70 (yetmiş) puan alma şartı aranır. 

 

Dereceye giren öğrenci kabulü 

MADDE 9 –  

(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile dereceye giren BUÜ öğrencileri için 

tezli yüksek lisans kontenjanı ilan edilebilir. 

(2) Tezli yüksek lisans programları için dereceye giren öğrenci kontenjanı her yarıyıl için en fazla 3 (üç) öğrenci ile sınırlıdır. 

(3) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı tarafından uygun görülen ve enstitü kurulu tarafından kabul edilen programdan mezun veya kesin 

kayıt tarihine kadar mezun olabilecek adayların başvuruları, başvuru takviminde belirlenen süre içinde alınır. 

(4) Öğrenim gördükleri lisans programını birinci, ikinci veya üçüncülük derecesiyle bitiren BUÜ mezunları programın istediği asgari şartları 

sağlamaları halinde anabilim/anasanat dallarının belirttiği kontenjan dahilinde kabul edilir. Öğrenci dereceye girdiğini gösterir belgeyi 

sunmak zorundadır. 

(5) Dereceye giren öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesi; 

a) ALES notunun %50’si, mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir. 

b) Enstitü anasanat dallarında dereceye giren öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz. Başarı değerlendirmesi; mezuniyet notunun 

%50’si sanatsal performans/portfolyö incelemesinden en az yetmiş 70 (yetmiş) puan almak şartıyla %50’si dikkate alınarak yapılır. 

c) Başarı puanlarının eşitliği halinde adayların ALES notları dikkate alınır. 

 

İş deneyimli öğrenci kabulü 

MADDE 10 – 

(1) Üniversite-sanayi işbirliğini artırmak üzere kamu veya özel sektörde çalışmakta olan adaylar, programın asgari şartlarını sağlamaları 

kaydı ile enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezli yüksek lisans programlarına kontenjan dışı 

kabul edilebilir. 

(2) İş deneyimli öğrenci başvuruları, başvuru takviminde belirlenen süre içinde alınır. 

(3) İş deneyimli öğrenci kontenjanları tezli yüksek lisans programları için en fazla 3 (üç) adet olacak şekilde Enstitü anabilim/anasanat dalı 

kurul kararı ile belirlenir. 

(4) Adayların alanında lisans mezuniyetinden sonra en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olması gerekir. 

(5) Adayların programa başvuruda, çalıştığı sektörle ilgili üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlayacak tez konusu ile ilgili bir proje fikrini 

enstitü yönetim kurulunca ilan edilen formata uygun şekilde mülakat esnasında jüriye sunması gerekir. Projenin değerlendirilmesi jüri 

tarafından yapılır ve mülakat notunun %50’si proje önerisine göre verilir. 

(6) Kayıt öncesi ilgili kurum ve ilgili enstitü müdürlüğü arasında çalışmanın yürütülmesi ve kurumun iş deneyimli öğrencinin programa 

katılımına ve katkısına ilişkin bir çerçeve protokol imzalanmalı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanmalıdır. 

(7) İş deneyimli öğrenci ve danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez konusu ile ilgili dış kaynaklı bir proje başvurusunda 

bulunması gerekir. Dış kaynaklı proje başvurusunda bulunmayan öğrenci tez aşamasına geçemez ve azami süre sonunda kaydı silinir. 

(8) Dış kaynaklı proje başvurusunun desteklenmemesi veya değerlendirme sürecinin uzaması durumunda revize edilen proje, öğrencinin 

çalıştığı kurum/kuruluş tarafından bütçesinin tamamı maddi olarak desteklenir. Revize edilen projenin bütçesi, BUÜ Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü tarafından belirlenen lisansüstü tez projesi (yüksek lisans ya da doktora) bütçesinden düşük olamaz. 

(9) Projenin desteklenmemesi durumunda öğrenci tezini teslim edemez ve azami süre sonunda kaydı silinir. 

 


