YATAY GEÇİŞ
İŞ SÜRECİ
 KTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
İŞ AKIŞI
Yatay geçiş başvurusu akademik
takvimde belirtilen süre
içerisinde Enstitü Müdürlüğü’ne
şahsen yapılır. Başvuru için
“Yatay Geçiş Başvuru Formu “
kullanılır. Forma istenen
belgeler yazılmıştır.

Başvuru şartını sağlayan adaylar
için ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın görüşü ve ders
uyumu istenir. Anabilim Dalı
Başkanlığı ders uyumu için
“Yatay Geçiş Ders Uyumu
Formu”nu kullanır.

Anabilim Dalı Başkanlığı’nın görüşü
ve ders uyumu Enstitü Yönetim
Kurulu’nda görüşülerek yatay geçiş
başvurusu karara bağlanır.

Başvurusunun uygun bulunması
halinde:
 İlgili Enstitüden öğrencinin
dosyası istenir. Dosya
Enstitümüze ulaştığında öğrenci
işlerine sevk edilir.
 Yatay geçiş kararı, ders uyumu
ve başvuru belgeleri öğrenci
işlerine gönderilir.
 Karar internetten ilan edilir veya
öğrenciye tebliğ edilir. Öğrenci
lisansüstü öğrenci işlerine
başvurarak kaydını yapar.

Önemli Hatırlatmalar:
 Eş değer olan programlara yatay geçiş için
başvuru yapılabilir.
 Adayın lisansüstü programda en az bir yarıyılı
tamamlamış ve başarılı olmuş olması,
Yönetmeliğin 6. Maddesinde yazılı şartları
sağlamış olması, KTÜ Senatosunca belirlenen
programlardan mezun olmuş olması, yatay
geçiş yapmak istediği programlar için
Enstitümüzce hesaplanacak başvuru puanının
aynı yarıyılda yatay geçiş yapmak istediği
anabilim dalına/bilim dalına kabul edilen
öğrencilerin almış oldukları taban puandan
düşük olmaması ve KTÜ yabancı dil hazırlık
sınıfından muafiyet şartını sağlamış olması
gerekir. (Yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet
şartlarını görmek için tıklayınız.)
 ALES ve yabancı dil belgelerinin geçerlilik
süresi öğrencisi olunan üniversitedeki kayıt
tarihi dikkate alınarak hesaplanır. İlgili
belgelerin daha güncel olanları da kabul edilir.
 Yüksek lisans ve doktora başvuru puanı
aşağıdaki gibi hesaplanır (Lis.Mez.Ort. =A,
Y.Lis.Mez.Ort. =B; Mülakat =C ve ALES=D)
Yüksek Lisans=A*%35+B*%10+D*%55
Doktora= A*%20+B*%10+C*%15+D*%55
4’lük mezuniyet notları 100’lük sisteme
dönüştürülerek hesaplanır. Dönüştürme
ekteki tabloya göre yapılır.
Yüksek Lisansa-Doktoraya Giriş Puanları
 Yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler,
gerektiğinde Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı
ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.
 Doktora programına tez aşamasında yatay
geçiş yapmak isteyen öğrenciler, AKTS
eşdeğerliği ve ders uyumu koşullarını
sağlamak ve yeniden yeterlik sınavına girmek
şartıyla ilgili programa kabul edilebilir.

