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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI 

 

Enstitü programları arasındaki ve Enstitü dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan yatay geçiş 

başvurusu işlemleri aşağıdaki koşullara uygun olarak yürütülür:  

1. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilmesi için, yatay geçiş yapılacak yarıyılda ilgili program için 

kontenjan belirlenmiş olması gerekir. Kontenjan belirtilmeyen programlara yatay geçiş başvurusu 

yapılamaz. 

2. Yatay geçiş yapılabilecek lisansüstü programlar ve kontenjanları Anabilim Dallarının önerileri üzerine 

Enstitü Kurulunca belirlenir. 

3. Yatay geçiş başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır. 

4. Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun 

lisansüstü programında en az bir yarıyılı, en çok iki yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci,  Enstitüde 

yürütülen adı aynı veya enstitü yönetim kurulunca içeriklerinin en az % 80’inin aynı olduğu tespit 

edilen eşdeğer programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.  

5. Yüksek lisans ve doktora not ortalamaları Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğinde belirtilen skala ve notlandırma sistemi dikkate alınarak değerlendirilir.  

6. Yatay geçiş yapacak öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programda birinci veya ikinci yarıyılın 

sonunda genel not ortalamasının;  

Yüksek Lisans programları için en az 4.00 üzerinden 3.00 olması,  

Doktora programları için en az 4.00 üzerinden 3.20 olması gerekir. 

Öğrencinin yatay geçiş yapacağı yarıyıla kadar ayrılacağı programın öğretim planında yer alan 

derslerin tümünü normal süresi içinde başarmış ve yatay geçiş yapmak istediği programın başvuru 

koşullarını sağlamış olması gerekir. Not dökümü belgesinde CC, DC, DD, FD, FF harf notu olan 

öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alınmaz. 

7. Öğrencinin öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir. 

8. Öğrencinin Enstitüdeki yatay geçiş yapmak istediği programın açık olması ve programa kayıtlanacağı 

yarıyılda yatay geçiş yapacak öğrenci dışında ders aşamasında olan öğrenci sayısının yüksek lisans 

programları için en az üç, doktora programları için en az iki olması gerekir. 

9. Öğrencinin yatay geçiş yapacağı yarıyıldaki dönemde programa kaydolmuş öğrencilerin en düşük 

ALES puanına eşdeğer veya daha yüksek olan son beş yıl içinde alınmış ALES puanına sahip olması 

gerekir. 

10. Öğrencinin yatay geçiş yapacağı yarıyılda programın başvuru koşullarında ilan metninde belirtilen 

diplomaya sahip olması gerekir. 

11. Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programın başvuru koşullarında ilan metninde belirtilen yabancı dil 

yeterlik belgesine sahip olması gerekir. 

12. Yatay geçiş başvuruları öğrencilerin yüksek lisans, doktora genel not ortalamaları, ALES puanları ve 

geldikleri bilim dalı ve program adı,  ders içerikleri göz önüne alınarak değerlendirilir, Enstitü Anabilim  

Dalının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.  

13. Yatay geçiş yapan öğrencinin daha önce devam etmekte olduğu lisansüstü programda en az CB ile 

başarılmış, başka bir diploma için kullanılmamış olan ve yatay geçiş yaptığı program için kabul edilen 

derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3’ünden fazla olamaz. 

14. Öğrenciye yeni programında lisansüstü eğitimi için verilecek süre ile öğrencinin yatay geçiş öncesi 

devam ettiği lisansüstü eğitiminde geçirdiği sürenin toplamı Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde öğrencilere verilen azami süreden fazla olamaz.  

15. İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılamaz. 

16. Programlar arası yatay geçiş bir defadan fazla yapılamaz. 

17. Öğrencinin yatay geçiş yaptığı programda yeni bir tez konusu ve danışman ile öğrenimine devam 

etmesi zorunludur. 

 

18. Bilim alanı bir dil eğitimi olan programlara yatay geçiş için öğrencinin programın öğretim dilinden 

başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil puanını belgelendirmesi gerekir. 
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19. Tezli yüksek lisans programında eğitimine devam eden öğrenci talebi üzerine, tezsiz yüksek lisans 

programı için belirlenmiş olan asgari şartları taşımak kaydıyla, aynı programın tezsiz yüksek lisans 

programının bulunması ve açık olması durumunda tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu 

durumda tezli yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek 

lisans programındaki derslerin yerine sayılır. 

20. Lisansüstü programlar arasında yapılan geçişlerde önceki öğrenimlerde alınan Türkçe dersler bilim alanı 

bir dil eğitimi olan programlardaki ders yükünün yerine sayılamaz. 

21. Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında 

almış oldukları dersler için muafiyet ve intibak işlemleri Üniversitemiz Senatosunun 23 Mayıs 2017 

tarihli ve 474/18 sayılı kararı ile kabul edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi 

hükümlerine göre yapılır. 

22. 02/06/2017 tarihli ve 12/25 sayılı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilen 

“Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabul Koşulları” 

yürürlükten kaldırılmıştır. 


