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2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA  
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI 

 

 

BAŞVURU TAKVİMİ 

 İlan Yayımlama  11 Ağustos 

 Başvuru  25-26 Ağustos 

 Geçiş Hakkı Kazananların İlanı   28 Ağustos 

 Boş Kontenjan İlanı Müracaatı  31 Ağustos 

 Boş Kontenjan Müracaatı ve 

Değerlendirme Sonucu 
 2 -3 Eylül 

 

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI 

ANABİLİM DALI 
BAŞKANLIKLARI 

TEZLİ 

YÜKSEK 
LİSANS 

PROG. 

YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI 

İNSAN 
KAYNAKLARI 

YÖNETİMİ 

1 
 En az bir yarıyıl ders almış olması, 

 Başarısız dersi bulunmaması ve not ortalamasının tezli 

yüksek lisansta, en az 75 (CB) olması, 

 Disiplin cezası almamış olması, 
TEMEL İSLAM 

BİLİMLERİ 
1 

BAŞVURU EVRAKLARI 

 Başvurular enstitu@kayseri.edu.tr mail adresine aşağıdaki belgelerin “pdf” 

formatı mail atılarak yapılacaktır. 

 Başvuru Dilekçesi (için Tıklayınız.) 

 Kayıtlı olduğu Enstitüden “Onaylı Not Durum Belgesi” 

 Kayıtlı olduğu Enstitüden “Onaylı Öğrenci Belgesi” 

 Lisans diploması (lisans geçici mezuniyet belgesi veya e-devlet sisteminden alınan 
mezun belgesi), 

 Lisans Transkripti, 

 Eğitime Devam Ettiği Programın Ders İçerikleri (Onaylı) 

 ALES Puanı Sonuç Belgesi, 

 Varsa YDS/YÖKDİL Sınav Sonuç Belgesi, 

 Vesikalık Fotoğraf (so 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı) ve  Özgeçmiş, 

 

mailto:enstitu@kayseri.edu.tr
/ckfinder/userfiles/files/Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu.pdf


 

YATAY GEÇİŞ ESASLARI 

 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. 

 İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü 

anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun 

lisansüstü programında almış olduğu dersleri başarı ile tamamlamış ve en az bir 
yarıyıl ders almış 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. 

 Yatay geçiş yapan öğrenci, geldiği kurumda ders yükümlülüğünü tamamlamış 

olsa dahi yeni dersler verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir. 

 Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul 

edilmez.  

 Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul 

edilebilir, ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına 

yatay geçiş kabul edilmez. 
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