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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ARASI GEÇİŞ İÇİN İLKE 

KARARLARI 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Tezli Yüksek Lisans Programlarına Geçiş 

MADDE 1 – (1) Öğrenci kayıtlı olduğu tezsiz programdan, ilgili Anabilim Dalının görüş ve önerisi ile 

aynı ismi taşıyan veya Enstitü Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen tezli programa geçiş yapabilir. 

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

olduğu yarıyılda veya bir önceki yarıyılda öğrenci alınmış olması gerekir. 

(3) Tezli yüksek lisans programına ilgili programın öngördüğü ALES ve yabancı dil şartını sağladıktan 

sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak kaydıyla geçiş yapılabilir. Adayın başarılı olup 

olmadığı ilgili programa öğrenci alımında uygulanan Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki kurallar çerçevesinde belirlenir. 

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş başvuruları yılda iki 

defa akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. 

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

dâhilinde yapılır. Geçiş kontenjanları, her başvuru dönemi için Enstitü anabilim dalları tarafından önerilir 

ve Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Geçiş kontenjanları, programa ilgili dönemde öğrenci 

alınıyor ise o dönemin, alınmıyor ise bir önceki dönemin öğrenci kabul kontenjanının %10’undan fazla 

olamaz. 

(6) Tezsiz programdan tezli programa geçmek için başvuran aday sayısı geçiş kontenjanından fazla ise 

tezli programa kabul edilecek adaylar, ilgili programa öğrenci alımı, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde uygulanan kurallar çerçevesinde belirlenir.  

(7) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olmuş bir öğrenci tezli yüksek lisans programına geçiş 

başvurusunda bulunamaz. 

 

MADDE 2– (1) Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin, 

başvuru dönemine kadar kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programı müfredatında alması gereken tüm 

dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Ancak, dönem projesi dersini alma ve/veya başarma şartı 

aranmaz. 

(2) Öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz programda GNO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,50 olması gerekir. 

 

MADDE 3 – (1) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu tezsiz 

yüksek lisans programında almış olduğu dersler, ilgili Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu 

kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Ancak öğrencinin geçiş yaptığı tezli 

yüksek lisans programında yer alan derslerden en az 30 AKTS kredi değerine sahip ders alması gerekir. 

 

MADDE 4– (1) Tezsiz programdan tezli programa geçiş yapan öğrencinin önceki programında 

geçirdiği süre öğrenim süresi hesabına katılır. 

 

MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, programın normal öğrenim 

süresini aşması halinde öğrenci katkı payını öder. 
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Tezli Yüksek Lisans Programlarından Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Geçiş 

MADDE 6 – (1) Öğrenci kayıtlı olduğu tezli programdan, ilgili Anabilim Dalının görüş ve önerisi ile 

aynı ismi taşıyan veya Enstitü Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen tezsiz programa geçiş yapabilir. 

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

olduğu yarıyılda veya bir önceki yarıyılda öğrenci alınmış olması gerekir. 

(3) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş başvuruları yılda iki 

defa akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. 

 

MADDE 7– (1) Yabancı dil ile eğitim yapan tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş için 

Üniversitelerarası Kurul ve YÖK’çe eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerliliği kabul edilmiş 

sınavlardan belirlenen asgari yeterlik puanını belgelemek şarttır. Üniversitenin yaptığı yabancı dil sınavının 

geçerlilik süresi iki yıldır. 

 

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

tezli yüksek lisans programında almış olduğu dersler ilgili Anabilim Dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu 

kararıyla tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. 

(2) Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ders intibakı yapılan öğrencinin, tezsiz yüksek lisans programına 

ilişkin ilave dersler alması da istenebilir. 

 

MADDE 9 – (1) Tezli programdan tezsiz programa geçiş yapan öğrencinin önceki programında 

geçirdiği süre öğrenim süresi hesabına katılmaz. 

 

MADDE 10 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, ilgili programda alacağı ders 

ve uygulamalar için öngörülen öğrenim ücretini öder. 


