LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
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Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Yönetmelik (Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü)
MADDE 30 –(1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda
en az bir yarıyıl ders alan ve o zamana kadar aldığı derslerin tümünden başarılı olan öğrenci gerekli
belgelerle yarıyıl başlangıcında, ders kayıt ve yenileme dönemi sonuna kadar Enstitüye dilekçe ile
başvurması durumunda, anabilim/anasanat dalı kurulunun yazılı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.
(2) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen yüksek lisans öğrencilerinden, geldikleri üniversitede tez
çalışmasına başlamış olanların tez konusu, danışman veya ilgili anabilim dalı kurulunun uygun
görmesi halinde geçerli sayılır. Yeni bir tez önerisi ile konu değişikliği yapılabilir.
(3) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, yatay geçiş yaptıkları tezli yüksek lisans veya doktora
programından farklı alanda almış olan öğrencilere ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile
bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlıkta geçen süre normal eğitim ve öğretim
süresi dışında tutulur.
(4) Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencide, başvuru döneminde yatay geçişle ilgili ilan edilen
lisansüstü öğrenci kabul şartları aranır.
(5) Normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıldan, doktorada iki yarıyıldan daha az
süresi kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar.
(6) Öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi
aşamadan itibaren devam edeceği, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim
Kurulunca belirlenir. Yatay geçişi kabul edilen öğrenciye, geldiği üniversitede ders yükümlülüğünü
tamamlamış olsa dahi yeni dersler verilebilir.
(7) Üniversitede kayıtlı tezli yüksek lisans öğrencilerinin, bütünleştirilmiş doktora programına yatay
geçiş yoluyla kabul edilmeleri için ikinci yarıyıl sonunda Enstitüye başvurmaları ve aşağıda belirtilen
koşulları sağlamış olmaları gerekir:
a) Öğrencinin başvurduğu programın puan türünden en az 80 ALES puanı almış olması.
b) Lisans öğrenimi mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 3,00 olması.
c) İkinci yarıyıl sonu itibarıyla en az yedi ders ve yirmi bir kredilik ders yükümlülüğünü tamamlamış
olması.
ç) Yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,50 olması.
d) Doktoraya giriş için aranan yabancı dil koşulunu sağlamış olması.
(8) Bütünleştirilmiş doktora öğrencileri öğrenimlerinin herhangi bir aşamasında, istekleri halinde aynı
anabilim/anasanat dalında yürütülen tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler.
Öğrencinin tezli yüksek lisans programına intibakı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü
doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(9) Öğrenciler, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişlerde ilgili anabilim/anasanat
dalının önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı şartlara göre geçiş yapabilirler

Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Yönerge (Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü)
MADDE 10–(1) Yatay geçiş başvuruları öğrencilerin geldiği programlardaki not ortalamaları göz
önüne alınarak değerlendirilir. Lisansüstü programlara ilanda belirtilenden daha fazla sayıda öğrenci
başvurusu olmuş ise; en yüksek not ortalamasına sahip öğrenciden başlamak üzere sıralama yapılarak
öğrenci alımı gerçekleştirilir. Not ortalamalarının eşit olduğu durumlarda ise öğrencilerin programa
başvurdukları esnada sahip oldukları ALES puanlarına göre sıralama yapılır. Bu karar, ilgili ABD
akademik kurulu tarafından verilir ve EYK onayı ile kesinleşir.
(2) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencinin geldiği programda başarılı olduğu derslerin
eşdeğerliği, ilgili ABD akademik kurul kararı ve EYK onayı ile kabul edilir ve eksik kalan ders ve
kredilerin, atandığı danışman tarafından tamamlatılması sağlanır. Ayrıca öğrenci geldiği programda
bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders almamışsa, bu ad ve
içerikteki bir dersi alması zorunludur.
(3) Yatay geçişi kabul edilen öğrenciye lisansüstü eğitimi için verilecek süre ile öğrencinin önceki
kurumda lisansüstü eğitimde geçirdiği sürenin toplamı, bilimsel hazırlık hariç lisansüstü öğrencilerine
verilen azami süreden fazla olamaz.
(4) Doktora yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra yatay geçiş yapan öğrenciler yeniden doktora
yeterlik sınavına girmezler. Başarılı oldukları yeterlik sınavı geçerli sayılır.
(5) Öğrenci yatay geçiş yaptıktan sonra tez konusunu değiştirip değiştirmeyeceğine danışmanı ile
birlikte karar verir.

