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AKSARAY ÜN İVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN YATAY GEÇ İŞ YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç  
 
Madde 1– (1) Bu Yönergenin amacı, lisansüstü düzeydeki öğrencilerin Aksaray Üniversitesi 

(ASÜ) lisansüstü programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarından Aksaray 
Üniversitesi’nin lisansüstü programlarına yatay geçiş ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.  
 

Kapsam  
 
Madde 2- (1) Bu Yönerge, ASÜ’nün lisansüstü programları arasında veya diğer 

yükseköğretim kurumlarından ASÜ’nün lisansüstü programlarına yatay geçişe ilişkin hükümleri 
kapsar.  
 

Dayanak  
 
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 28 Haziran 2015 tarih ve 29400 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumlarında Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ASÜ Lisansüstü Eğitim 
ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar  
 
Madde 4- (1) Bu Yönerge’de geçen:  

 
a) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,  
b) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,  
c) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,  
d) Enstitü: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Enstitüleri,  
e) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu, 
f) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giri ş Sınavını,  
g) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını (4’lük sisteme göre), 
h) GMAT: ‘Graduate Management Admission Test’ Sınavını,  
i) GRE: ‘Graduate Record Examination’ Sınavını, 

 
ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM  
Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş 

Madde 5 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından, Enstitünün eşdeğer 
lisansüstü programlarına yatay geçiş yapmak istediğini dilekçe ile Enstitüye bildiren öğrenci, 
Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile yatay geçiş 
yoluyla kabul/ret edilir. 

 
2) Kurum Dışı (diğer yükseköğretim kurumlarından) yatay geçişine ilişkin esaslar: 



a) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından, aynı düzeydeki eşdeğer 
Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

b) Yatay geçiş yapacak öğrencinin; bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az 
bir yarıyılı tamamlaması ve en az 2.50 AGNO ile başarılı olması gerekir.  

 
 c) Lisansüstü tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci almış olduğu dersler dikkate 

alınarak Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile ilgili 
programa kabul/ret edilir.  

d) Doktora/sanatta yeterlik tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci: İlgili 
Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile ilgili programa 
kabul/ret edilir. İlgili Anabilim/Anasanat Dalı, doktora /sanatta yeterlik tez aşamasında yatay geçiş 
yapmak isteyen öğrenciyi uygun gördüğü takdirde tekrar doktora/sanatta yeterlik sınavına alabilir. 
Yeterlik aşamasını geçen öğrenciye, ASÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 50-
56’ıncı maddelerinin ilgili bölümlerine göre işlem yapılır. 

 (3) Kurum içi yatay geçişine ilişkin esaslar: 
 

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılabilir. 
 
b) Lisansüstü programlar arasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin kayıtlı olduğu 

programda en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olması gerekir. 
 
c) Tezsiz yüksek lisans programından Tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş; 

Aynı enstitünün tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapmak 
isteyen öğrenci, tezsiz yüksek lisans programında en az bir yarıyılı 3.50 AGNO ile başarılı 
tamamlamış ve geçmek istediği programın puan türünde en az 70 ALES puanına sahip olmalıdır. 
Disiplinler arası programlarda kabul edilecek ALES puan türü Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun 
kararı ile belirlenir. İlgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun 
onayı ile yatay geçişi kabul edilen öğrencinin tezsiz yüksek lisans programında başarılı olduğu dersler 
yine ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile geçiş 
yaptığı programa saydırılabilir. 

d) Tezli yüksek lisans programından, Tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapmak 
isteyen öğrenci, yatay geçiş yapmak istediği programın o yarıyıldaki başvuru şartlarını (Not 
Ortalaması, ALES, Yabancı Dil Puanı) sağlaması gerekir. 

e) Tezsiz yüksek lisans programından, Tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş 
yapılabilir. 

f) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapmak 
isteyen öğrencinin, başvurusu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim 
Kurulu’nun onayı ile karara bağlanır. Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans 
programına yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciye ASÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğinin 40-43’üncü maddeleri uygulanır.  

g) Uzaktan eğitim yüksek lisans programlarından yalnızca tezsiz yüksek lisans programlarına 
yatay geçiş yapılır. 

 
(4) Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim verilen programlara yatay geçiş yapmak 

isteyen öğrenci ilgili anabilim/anasanat dalının ilgili yarıyıldaki başvuru koşullarındaki yabancı dil 
puanını sağlaması gerekmektedir. 



 
(5) Öğrenci alımı durdurulmuş veya pasif durumdaki lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci, 

tez aşamasında iken, eşdeğer ve halen aktif bir lisansüstü programa Anabilim/Anasanat Dalı 
Kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yatay geçiş yapabilir. İlgili Anabilim/Anasanat 
Dalı gerekli görürse öğrencinin ilave ders almasına karar verebilir. 

 
(6) Yurtdışı lisansüstü eğitim programlarından yatay geçiş yapılamaz. 

 
 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller  
 

Madde 6– (1) Yatay geçiş yapacak/yapan öğrenci bu yönergede belirtilmemiş fakat Üniversite 
lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde belirtilen ve gerekli olan tüm hususları sağlamak zorundadır.  
 

(2) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri 
uygulanır.  
 

Yürürlük  
 
Madde 7 - (1) Bu yönerge Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
  
Madde 8 - (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 

 


