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SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ARASI GEÇİŞ YÖNERGESİ 
 

 

 

Amaç 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Sinop Üniversitesi bünyesinde yer alan tezli ve tezsiz yüksek 

lisans programları arasında yapılacak geçişlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Sinop Üniversitesi bünyesinde yer alan eşdeğer tezli ve tezsiz yüksek 

lisans programları arasında yapılacak geçişlere ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4’üncü maddesi ile Sinop 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27’nci maddesinin 4 üncü fıkrasına 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını, 

b) EABD: Enstitü Anabilim Dalını, 

c) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu, 

ç) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını, 

d) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü, 

e) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu, 

f) Üniversite: Sinop Üniversitesini, 

g) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Tezli Yüksek Lisans Programlarına Geçiş 

Geçişler 

MADDE 5 – (1) Kayıtlı olduğu anabilim dalındaki tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek 

lisans programına geçmek isteyen adaylar, bu yönerge ve ilanda belirtilen şartları yerine getirmek 

kaydıyla aynı adı taşıyan veya eşdeğerliği EABD tarafından kabul edilen tezli yüksek lisans 

programlarına geçiş yapabilirler. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlayıp mezun olan öğrenciler, geçiş başvurusunda 

bulunamaz. 

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçişler, geçiş kontenjanı 

dâhilinde yapılır. Kontenjanlar, ilgili EABD tarafından önerilir ve Enstitü Kurulunca karara bağlanır. 

(4) Yarıyıl sonu ve yıl sonunda olmak üzere Akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü internet 

sayfasından geçiş ilanına çıkılır. 

Geçiş koşulları 

MADDE 6 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen 

adayların, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin tezli yüksek lisans programına başvuru 

koşullarını yerine getirmiş, tamamladığı yarıyılda almış olduğu tüm dersleri başarmış olması gerekir. 

(2) Öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında başvurduğu yarıyıl sonundaki 

GANO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. 

 
Değerlendirme 

MADDE 7 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçişlerde başarı 

değerlendirme notunun hesaplanmasında ALES’in %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %10’u, 

tezsiz yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve varsa yabancı dil puanının %10’u esas alınarak genel 

başarı notu 60 ve üzeri olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel 

başarı notuna göre yapılır ve kontenjana göre öğrenci kabul edilir. 
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(2) Genel başarı notunun eşitliği halinde ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilerek tezsiz yüksek 

lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş sağlanır. 

İntibak 

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu tezsiz 

yüksek lisans programında almış olduğu dersler, ilgili EABD önerisi ve EYK kararıyla tezli yüksek 

lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir (Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer hariç) ayrıca, tezli 

yüksek lisans programına ilişkin dersler de alması istenebilir. Öğrencinin intibak işleminde transfer 

ettiği her 4 ders bir yarıyıla denk gelir ve en fazla 7 dersten muaf sayılır. 

(2) Tezli yüksek lisans programına intibakı yapılan öğrenci, geçiş yapılan tezli yüksek lisans 

programının zorunlu ders/derslerini tezsiz yüksek lisans programında almamış ise bu ders/dersleri almak 

zorundadır. İntibakı yapılan öğrenci uzmanlık alan dersine başladığı yarıyıl itibariyle kayıtlanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tezli Yüksek Lisans Programlarından Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Geçiş 

Geçişler 

MADDE 9 – (1) Öğrenci kayıtlı olduğu tezli yüksek lisans programdan, aynı adı taşıyan veya 

eşdeğerliği EABD tarafından kabul edilen tezsiz yüksek lisans programa geçiş yapabilir. 

(2) Bir tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapılabilmesi için bu programa öğrencinin 

başvurmuş olduğu yarıyıl veya bir önceki yarıyılda öğrenci alınmış olması gerekir. 
(3) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçişler, geçiş kontenjanı 

dâhilinde yapılır. Kontenjanlar, ilgili EABD tarafından önerilir ve Enstitü Kurulunca karara bağlanarak 

Enstitü internet sayfasından ilan edilir. 

(4) Tezli yüksek lisans programından mezun olmuş bir öğrenci tezsiz yüksek lisans programına geçiş 

başvurusunda bulunamaz. 

(5) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenciler, geçtikleri 

dönemden itibaren mezun olana kadar her dönem Üniversite tarafından belirlenen eğitim öğretim 

ücretini öderler. 

(6) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçişler, geçiş kontenjanı 

dâhilinde yapılır. Kontenjanlar, ilgili EABD tarafından önerilir ve Enstitü Kurulunca karara bağlanır. 

(7) Yarıyıl sonu ve yıl sonunda olmak üzere Akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü internet 

sayfasından geçiş ilanına çıkılır. 

 

İntibak 

MADDE 10 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu 

tezli yüksek lisans programında almış olduğu seminer dışındaki dersler EABD önerisi ve EYK kararıyla 

tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Öğrencinin intibak işleminde transfer ettiği 

her 5 ders bir yarıyıla denk sayılır. 

(2) Ders intibakı yapıldıktan sonra EYK kararıyla öğrencinin, tezsiz yüksek lisans programına ilişkin 

dersler alması istenebilir. 

 

 

Hüküm bulunmayan haller 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 11 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 

Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Eğitim ve Öğretim Usul Esasları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir. 

Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür. 

 

                                              Yönergenin kabul edildiği Senato Kararının; 

Tarih Sayısı 
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