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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ
kontenjan, başvuru şartları, başvuru tarihleri ve kesin kayıt ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

Anabilim Dalı / Bilim Dalı
ASYA ÇALIŞMALARI
FELSEFE
GÜNEY ASYA ÇALIŞMALARI
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RADYO SİNEMA ve TELEVİZYON
SİYASET BİL. ve KAMU YÖN.
SİYASET BİL. ve KAMU YÖN. TEZSİZ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
TARİH
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 17 –
(1) Enstitü dışında başka bir yükseköğretim kurumundaki Tezli Yüksek Lisans veya
Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisi Enstitü bünyesinde yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta
Yeterlik programlarına Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğrenim süresi, alacağı zorunlu
dersler ve muafiyetler Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları; her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen, yeni
öğrenci başvuruları ile aynı zamanda yapılır.
a) Adayın ilgili Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü içindeki başka bir Enstitü
Anabilim/Anasanat Dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir
yarıyıl ders almış ve almış olduğu dersleri başarı ile tamamlamış olması gerekir. Normal tez teslim
süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan daha az süresi kalmış olanlar yatay
geçiş talebinde bulunamazlar. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kabul edildiği programdaki
derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği,
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak ayrıca belirtilir. Öğrenci, Anabilim/Anasanat
Dalı Başkanlığının görüşü doğrultusunda programa intibak ettirilir. Yatay geçiş yapan öğrenci, geldiği
kurumda ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa dahi yeni dersler verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarının sağlanmış olması,
c) Başarısız dersin bulunmaması ve not ortalamasının Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisansta en az 75
(CB), Doktora ve Sanatta yeterlikte ise en az 80 (BB) olması,
ç) Disiplin cezası alınmamış olması, şartları aranır.
(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt
dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki
yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını Müdürlüğe bildirir. Kontenjanlar,
Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.
(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen
belgelerle yaparlar.
(4) Adayların durumu, yatay geçiş için başvurduğu Yüksek Lisans veya Doktora programında
aldığı derslerdeki başarı notuna göre sıralanır ve bu sıralama Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek
kesinleştirilir.
(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, Anabilim/Anasanat Dalı
Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.
(6) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) Farklı tezli lisansüstü programları arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez. Program
isimleri farklı ders içerikleri aynı olan lisansüstü programları arasında yatay geçiş kararı anabilim dalının
görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
b) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir, ancak
uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul edilmez.
c) Program amaç ve içerikleri aynı olan Tezli Lisansüstü programlardan, Tezsiz Lisansüstü
programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir. Tezsiz Lisansüstü programlardan, Tezli Lisansüstü
programlara yatay geçiş yapılamaz.
ç) Tezsiz Lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.
d) Aynı Lisansüstü program olması koşulu ile 2547 sayılı Kanuna göre Üniversitenin Araştırma
Görevlisi kadrosuna atanıp halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim gören
öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kontenjan ilanı verilmesi de dâhil başka herhangi bir şart
aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.
e) Bulundukları Enstitü Anabilim/Anasanat dalında Lisansüstü programı olmadığı için başka bir
Yükseköğretim kurumunda veya Enstitülerin bir başka programında öğrenim gören Üniversitenin
Araştırma Görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları Enstitü Anabilim/Anasanat Dalında
Lisansüstü program açılması durumunda, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun uygun
görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın yatay geçiş yapabilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru dilekçesi.
2- Halen kayıtlı bulunduğu Enstitüden alacağı öğrenciliği ile ilgili son durumunu gösterir Öğrenci
Belgesi,
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
4- Yüksek Lisans öğrencileri için; Lisans mezuniyet belgesi
5- Doktora öğrencileri için, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi
6- Yüksek Lisans öğrencileri için; Lisans ve Yüksek lisans not durum belgesi (Transkript),
7- Doktora öğrencileri için; Yüksek lisans ve Doktora not durum belgesi (Transkript),
8- Yatay geçiş yapmak istediği programda alınan ve başarılı olunan dersleri gösteren ders içerikleri
(kayıtlı olduğu anabilim dalından onaylı).
9- Disiplin Cezası almadığına dair belge.
10- Lisansüstü programına kayıt sırasında kullanılan ALES Sonuç Belgesi.
11- 1 adet fotoğraf.
Not : Başvuru evraklarının şahsen ya da resmi vekaletle 25-28 Ocak 2021 tarihleri arasında,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ
İŞLEM

TARİH

Öğrenci Müracaatları

25 - 28 Ocak 2021

Asıl ve Yedek Adayların İlanı

09-10 Şubat 2021

Kazananların Kesin Kaydı

12 Şubat 2021

Yedeklerin Müracaatı - Kaydı

15 Şubat 2021

BAŞVURU TAKİP / KAYIT YERİ: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürlüğü Talas - Melikgazi / KAYSERİ
Tel: (0 352) 437 52 74 veya
e-posta: sosbil@erciyes.edu.tr

(0 352) 207 66 66 (Dahili:46506)

