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Öğrenci, akademik takvime uygun olarak Yatay Geçiş Başvuru talep 
dilekçesini başvurmak istediği Anabilim Dalı Başkanlığına verir. 

Anabilim Dalı Başkanlığı yatay geçiş başvuru koşulları çerçevesinde ve akademik takvime
uygun olarak başvurunun kabul veya reddine ilişkin incelemeyi tamamlar 

Yatay geçiş başvuru/başvuruları Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülür ve karara bağlanır. 
Alınan karar Rektörlük üzerinden Öğrenci İşlerine bildirilir.  
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Öğrencinin talebi
reddedilir ve

 öğrenciye 
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Anabilim Dalı 
Başkanlığınca kabul ve 
transfer edilebileceği 

önerilen derslerin 
listesi Enstitü Yönetim 

Kurulu’nda (EYK) 
görüşülüp karara 
bağlanmak üzere 

Enstitü’ye gönderilir. 

Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçişlerde, başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu 
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. 

Yatay geçiş yoluyla kabulde, muafiyet verilecek veya transfer edilecek derslerin kredileri toplamı, öğrencinin kayıt olacağı lisansüstü programda alması 
gereken derslerin Başkent Kredileri toplamının %50’sini geçemez. Aynı anabilim/anasanat dalının tezli-tezsiz yüksek lisans programları arasındaki yatay 
geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz.

Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş başvurusunda bulunulabilir. Bunun için öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda en az bir yarıyılını başarı 
ile tamamlamış bulunması ve genel not ortalamasının yüksek lisans için 4 üzerinden en az 2,50, doktora/sanatta yeterlik için 4 üzerinden en az 2,70 olması 
gerekir. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır.

Öğrencinin, aynı anabilim dalının tezli-tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu, kayıtlı bulunduğu programdaki ikinci yarıyılı ve en 
az dört dersini başarı ile tamamladığında yapılır. Tezsiz programdan tezli programa geçiş için başvuru yapacak öğrencinin, tezli program için gerekli ALES 
puanına sahip bulunması ve tezsiz yüksek lisans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda 
geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır. Tezli-tezsiz yüksek lisans programları arasındaki yatay geçişlerde, öğrencinin kayıtlı bulunduğu 
programda almış olduğu derslerden yeni programda da geçerli sayılanlar, yeni programda alınmış dersler gibi not döküm belgesinde gösterilir ve işlem görür.
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