
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI 

 

Amaç 

Madde 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ETÜ lisansüstü yatay geçiş ile ilgili 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 – (1) Bu Uygulama Esasları ETÜ lisansüstü yatay geçiş ile ilgili hükümleri 

kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, ETÜ Lisansüstü Yönetmeliği’nin 13. maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen; 

            a) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,  

            b) EK: Enstitü Kurulunu, 

            c) ETÜ: Erzurum Teknik Üniversitesini, 

            ç) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu, 

            d) ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 

            e) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında kayıtlı olan 

bir öğrencinin farklı veya ilişkili bir programa geçişini, 

tanımlar. 

Başvuru ve Kayıt 

Madde 5 – (1) Yatay geçiş başvuru koşulları, gerekli belgeler, kayıt işlemleri vb. bilgiler 

ilgili Enstitünün internet sitesinde duyurulur. 

(2) Yatay geçiş başvuru ve kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen lisansüstü 

başvuruları ile aynı tarihlerde gerçekleştirilir.  

(3) Yatay geçiş yoluyla öğrenci alacak programların öğrencilerde aranacak koşullar ve 

kontenjanlara ilişkin bilgileri, EABD’nin önerisi ile EK’da karara bağlanır. 

(4) EABD’nin talebi ve EK kararı ile yatay geçiş yoluyla ara dönemde de öğrenci 

alınabilir. 

(5) Giriş koşullarını sağlayan öğrenciler kayıt belgeleri ile birlikte ÖİDB’ye başvurur, 

kayıt işlemi ÖİDB tarafından yapılır.  

(6) Yatay geçiş başvurularında öğrencilerin programa kabulünde ETÜ Lisansüstü 

Yönetmeliği’nde belirlenen harf notları dikkate alınır. 

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü 

Madde 6 – (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalından veya başka 

bir yükseköğretim kurumunun eş değer enstitüsüne bağlı lisansüstü programından geçiş 

yapmak isteyen öğrencilerin programa kabulü, EABD onayı ve EYK kararıyla gerçekleştirilir. 

(2) Başvuruda bulunacak öğrencilerin devam etmekte oldukları lisansüstü 

programlarında en az bir yarıyıl okumuş, aldığı dersleri başarı ile tamamlamış ve disiplin cezası 

almamış olması gerekir.  

(3) Yatay geçiş için başvuru yapan öğrencilerden tez konusu/dönem projesi almamış 

öğrenciler, ilgili EABD önerisi ve EYK kararı ile programa kabul edilebilirler. 

(4) Yatay geçiş programına başvuran ve kabul edilen öğrenciler, ilgili programın 

zorunlu dersleri ile EABD’nin istediği dersleri almak zorundadırlar. Bulunduğu programda, 

yatay geçiş yapılmak istenen programın zorunlu derslerini aldığını transkript ile belgeleyen 

öğrencilerin bu derslerden muaf olup olmayacakları, EABD görüşü ve EYK kararı ile 

kesinleşir.  



(5) Yatay geçiş yapan öğrencilerin son dört yarıyıl içinde herhangi bir yükseköğretim 

kurumunun lisansüstü programlarından alıp başardığı dersler, öğrencinin başvurusu, EABD’nin 

teklifi ve EYK kararıyla kayıtlı olduğu programa saydırılabilir.  

(6) Başka bir üniversitede lisansüstü eğitim öğretim gören öğrencilerden; 

Yükseköğretim Kanununun 33. maddesinin (a) fıkrası veya 50. maddesinin (d) fıkrasına göre 

Üniversitemizde araştırma görevlisi kadrosuna atananların, ilgili programın başvuru şartlarını 

sağlamaları hâlinde, EYK onayı ile yatay geçişleri kabul edilebilir. 

Yürürlük 

Madde 7 – (1) Bu Uygulama Esasları Üniversite Senatosunun 31/05/2017 tarih ve 10/05 

sayılı kararı ile kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.  

Yürütme 
Madde 8 – (1) Bu Uygulama Esasları ETÜ Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 


