DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ
YÖNETİM KURULU YATAY GEÇİŞ ESASLARI
Yatay Geçiş
Lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler her yarıyıl
başında DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında ilan edilen kontenjanlara istenen
belgelerle birlikte yazılı olarak müracaat ettikleri takdirde yatay geçiş koşullarını
sağlayanların öğrencilik kayıtları enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yatay geçiş
müracaatları Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Koşulları sağlamayanların veya eksik belgesi
bulunanların müracaatları dikkate alınmaz. (2015-2016 öğretim yılında Suriye, Mısır ve diğer
yurtdışı üniversitelerinden enstitümüze yatay geçiş kabul edilmemektedir. Sonraki yıllarda
Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen koşullar doğrultusunda yurtdışından yatay geçiş
yolu ile öğrenci kabul edilebilir)
Yüksek Lisans Programlarına Yatay Geçiş
Ders Aşaması
Dokuz Eylül Üniversitesi içindeki başka bir enstitüsü veya başka bir yükseköğretim
Kurumunun yüksek lisans programlarında kayıtlı olup, en az birinci yarıyılını 3.20 not
ortalaması ve en az 30 AKTS ile tamamlamış öğrenci Enstitümüz tezli yüksek lisans kayıt
koşullarını sağladığı takdirde yatay geçiş yolu ile öğrenci kayıdı yapılabilir.
Tez Aşaması
Dokuz Eylül Üniversitesi içindeki başka bir enstitüsü veya başka bir yükseköğretim
Kurumunun tezli yükseklisans programlarında kayıtlı olup, ders aşamasını 4 üzerinden 3.20
not ortalaması ve 60 AKTS ile tamamlayarak tez aşamasına geçmiş öğrenci Enstitümüz tezli
yüksek lisans kayıt koşullarını sağladığı takdirde yatay geçiş yolu ile öğrenci kayıdı
yapılabilir.
Doktora Programlarına Yatay Geçiş
Ders Aşaması
Dokuz Eylül Üniversitesi içindeki başka bir enstitüsü veya başka bir yükseköğretim
Kurumunun doktora programlarında kayıtlı olup, en az birinci yarıyılını 3.50 ortalaması ve 30
AKTS ile tamamlamış öğrencinin Enstitümüz doktora kayıt koşullarını sağladığı takdirde
yatay geçiş yolu ile öğrenci kayıdı yapılabilir.
Tez Aşaması
Dokuz Eylül Üniversitesi içindeki başka bir enstitüsü veya başka bir yükseköğretim
Kurumunun doktora programlarında kayıtlı olup, ders aşamasını 4 üzerinden 3.50 ortalaması
ve en az 90 AKTS ile tamamlayarak tez aşamasına geçmiş öğrencinin Enstitü doktora kayıt
koşullarını sağladığı takdirde yatay geçiş yolu ile öğrenci kayıdı yapılabilir.

Yatay Geçiş İle İlgili Genel Koşullar
a. Yatay geçiş yapılmak istenilen program ile kayıtlı olduğu program adının aynı olması,
b. Yatay geçiş yapılmak istenilen programın kontenjanının bulunması,
c. Yüksek lisans programlarında kayıtlı olup ikinci yarıyılında yatay geçiş yapmak isteyenler
ile, doktora programlarında kayıtlı olup ikinci veya üçüncü yarıyıllarında yatay geçiş yapmak
isteyen öğrencilerin bir önceki yarıyıllardan kalan başarısız derslerinin olmaması,
d. Yüksek lisans programlarında kayıtlı olanlar en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar, doktora
programlarında ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yatay geçiş talebinde bulunabilirler.
e. Yatay geçiş talebi kabul edilen ve öğrencilik kaydı yapılan öğrenci yeni bir danışman
belirlemek ve tez aşamasında geliyor ise yeniden tez önerisine girmek zorundadır.
f. Tez aşamasında yatay geçiş yolu ile enstitümüz lisansüstü programlarına kayıt yaptıran
örencilere ilgili anabilim dalı başkanlığı gerek gördüğü takdirde ders ya da dersler aldırabilir.
g. ÖYP Kapsamında veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarını birinci dereceden temsil görevine
haiz olup (Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Vali, Yardımcısı, Askeri Erkân,
Hakim, Savcı, Milli Sporcu v.b. Dernekler hariç) yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciler kayıt
koşulunu sağladıkları takdirde diğer koşullardan muaftır.
h. Yüksek lisans ve doktora not ortalamalarında DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim
Yönetmeliğinde belirtilen skala ve notlandırma sistemi dikkate alınarak değerlendirilir.
i. Tezsiz yüksek lisans programlarından Tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yolu ile
öğrenci kabul edilmez.
Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler
a. Bağlı bulunduğu lisansüstü programda en az bir yarıyılını tamamlamış olan yüksek lisans
öğrencilerinden 3.20, doktora öğrencilerinden ise 3.50 olduğunu gösteren not dökümü.
b. Yüksek lisans öğrencilerinin Lisans doktora öğrencilerinin ise lisans ve yüksek lisans
programlarında almış oldukları dersleri ve notlarını gösteren not dökümü (Doktora
öğrencilerinin yüksek lisans programından en az 4 üzerinden3, 100 üzerinden 80 genel not
ortalamasıyla mezun olması gerekir)
c. Okuduğu ve mezun olduğu yükseköğretim kurumundan disiplin durumunu gösterir belge
d. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi
(Yüksek lisans programları için En az 55, doktora programları için en az 60 puan ) veya GRE
ve GMAT puanları, ALES puanı eşdeğeri olarak kullanılabilir.
e. Referans mektubu. Biri kendi anabilim dalından ve ders aldığı öğretim üyesinden olmak
üzere geldiği üniversiteden toplam iki referans mektubu.

f. Yabancı Dil durumunu gösteren belge (YÖK'ün belirlediği yabancı dil belgeleri en az
yüksek lisans için en az 50 puan, doktora ve yabancı dille eğitim veren programlar için 60
puan)

