
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 

YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI 

 

Yüksek Lisans Programlarına Yatay Geçiş 

 

DERS AŞAMASI 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi içindeki başka bir Enstitü veya başka bir Yükseköğretim Kurumunun Yüksek 

Lisans programlarında kayıtlı olup, en az birinci yarıyılını 4 üzerinden 3.00 not ortalaması ve en az 30 

AKTS ile tamamlamış öğrenci Enstitümüz tezli yüksek lisans kayıt koşullarını sağladığı takdirde yatay 

geçiş yolu ile öğrenci kaydı yapılabilir. 

 

TEZ AŞAMASI 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi içindeki başka bir Enstitü veya başka bir Yükseköğretim Kurumunun Tezli 

Yüksek Lisans programlarında kayıtlı olup, ders aşamasını 4 üzerinden 3.00 not ortalaması ve 60 AKTS 

ile tamamlayarak tez aşamasına geçmiş öğrenci Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans kayıt koşullarını 

sağladığı takdirde yatay geçiş yolu ile öğrenci kaydı yapılabilir. 

 

Doktora – Sanatta Yeterlik Programlarına Yatay Geçiş 

 

DERS AŞAMASI 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi içindeki başka bir Enstitü veya başka bir Yükseköğretim Kurumunun 

Doktora/Sanatta Yeterlik programlarında kayıtlı olup, en az birinci yarıyılını 3.50, 100 üzerinden (85-

89) not ortalaması ve 30 AKTS ile tamamlamış öğrencinin Enstitümüz Doktora/Sanatta Yeterlik kayıt 

koşullarını sağladığı takdirde yatay geçiş yolu ile öğrenci kaydı yapılabilir. 

 

TEZ AŞAMASI 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi içindeki başka bir Enstitüsü veya başka bir Yükseköğretim Kurumunun 

Doktora/Sanatta Yeterlik programlarında kayıtlı olup, ders aşamasını 4 üzerinden 3.50 not ortalaması 

ve en az 90 AKTS ile tamamlayarak tez aşamasına geçmiş öğrencinin Enstitümüz Doktora/Sanatta 

Yeterlik kayıt koşullarını sağladığı takdirde yatay geçiş yolu ile öğrenci kaydı yapılabilir. 

 

YATAY GEÇİŞ İLE İLGİLİ GENEL KOŞULLAR 

1. Program isimleri ve ders içerikleri farklı olan tezli lisansüstü programlar arasında yatay 

geçiş ile öğrenci kabul edilmez. 

 

2. Yatay geçiş yapılmak istenilen program ile kayıtlı olunan program adının aynı olması 

gerekir. Program isimleri farklı, ders içerikleri aynı olan tezli lisansüstü programlar 

arasında yatay geçiş kararı, Anabilim/Anasanat Dalı’nın görüşü ve Enstitü Yönetim 

Kurulu Kararı ile belirlenir. 

 

3. Yüksek Lisans programlarında kayıtlı olanlar en geç 3. yarıyılın sonuna kadar, 

Doktora/Sanatta Yeterlik programlarında ise en geç 5. yarıyılın sonuna kadar yatay 

geçiş talebinde bulunabilirler.  

 

4. Öğrencinin lisansüstü programlara başvurabilmesi için başvuru yaptığı dönem itibariyle 

önceki yarıyıllardan başarısız dersinin olmaması gerekir.  

 

5. Yatay geçiş yapılmak istenilen programın kontenjanının bulunması ve her yarıyıl 

başında ilan edilmesi gerekir. 



6. Tezsiz lisansüstü programlardan tezli lisansüstü programlara yatay geçiş ile öğrenci 

kabul edilmez. 

 

7. Yatay geçiş yapmak isteyen tüm öğrencilerin, akademik takvimdeki kayıt yenileme 

tarihinden 20 gün önce hazırlayacakları belgeleri Enstitümüze bir dilekçe ile sunmaları 

gerekir. 

 

8. Doktora/Sanatta Yeterlik programına yatay geçiş talebi kabul edilen ve öğrencilik kaydı 

yapılan öğrenci, yeni bir danışman belirlemek ve tez aşamasında geliyor ise yeniden tez 

önerisine girmek zorundadır. 

 

9. Tez aşamasında yatay geçiş yoluyla Enstitünün lisansüstü programlarına kayıt yaptıran 

öğrencilere ilgili Anabilim/Anasanat Başkanlığı gerek gördüğü takdirde ders ya da 

dersler aldırabilir.  

 

10. ÖYP kapsamında yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciler kayıt koşulunu sağladıkları 

takdirde diğer koşullardan muaftır. 

 

11. Yüksek lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik not ortalamalarında DEU Lisansüstü Eğitim 

Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen çizelge ve notlandırma sistemi dikkate alınarak 

değerlendirilir. 

 

12. Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, Anasanat/Anabilim 

DalıB teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.  
 

YATAY GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Bağlı bulunduğu lisansüstü programda en az bir yarıyılını tamamlamış olan Yüksek 

Lisans öğrencilerinden 4 üzerinden 3.00, doktora öğrencilerinden 4 üzerinden 3.50 

olduğunu gösteren not dökümü. 

2. Yüksek Lisans öğrencilerinin Lisans, Doktora öğrencilerinin ise Lisans ve Yüksek 

Lisans programlarında almış oldukları dersleri ve notlarını gösteren not dökümü. 

3. Okuduğu ve mezun olduğu yükseköğretim kurumundan disiplin durumunu gösterir 

belge. 

4. Referans mektubu. Biri kendi anabilim/anasanat dalından ve ders aldığı öğretim 

üyesinden olmak üzere geldiği üniversiteden toplam iki referans mektubu. 

5. Yabancı dil durumunu gösteren YÖK tarafından belirlenen uygun belge.  

6. Yurtdışı üniversitelerde okuyan öğrenciler için YÖK onaylı diploma denklik belgesi. 

7. Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport ve ikamet tezkerelerinin onaylı örnekleri ile 

onaylı Türkçe çevirileri. 

8. Yabancı uyruklu öğrenciler için öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi. 
 

* Yatay geçiş müracaatları Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır. Koşulları 

sağlamayanların ve eksik belgesi bulunanların müracaatları dikkate alınmayacaktır. 

*   Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen ve belgeler ve yatay geçiş koşulları Türk 

öğrencilerden istenen belgeler ve koşullarla aynıdır. 


