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                                NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

                                               FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ 

                                               YATAY GEÇİŞ DUYURUSU 

                                  Yüksek Lisans ve Doktora Programları İlanı 

 

      Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Niğde Ömer Halisdemir 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10. Maddesi gereğince, yatay 

geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerin kontenjan durumları, nitelikleri ve gerekli belgelerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

 

Anabilim Dalı Program Kontenjan  

Biyoloji 
Yüksek Lisans 3 

Doktora 2 

Fizik 
Yüksek Lisans 1 

Doktora 1 

Biyoteknoloji 
Yüksek Lisans 1 

Doktora 1 

Kimya 
Yüksek Lisans 3 

Doktora 3 

Çevre Mühendisliği 
Yüksek Lisans 5 

Doktora 2 

Jeoloji Mühendisliği 
Yüksek Lisans 2 

Doktora 2 

Enerji Bilimi ve Teknolojileri 
Yüksek Lisans 4 

Doktora 2 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 

(Türkçe Program) 

Yüksek Lisans 1 

Doktora 1  

Yatay Geçiş Şartları 

Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından, yatay geçiş yapmak istediği programın başvuru şartlarını taşıyan, 

bilimsel hazırlık veya yabancı dil hazırlık programları hariç, en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrencinin enstitünün eşdeğer 

lisansüstü programına yatay geçişi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve EYK’nın onayı ile kabul edilebilir. 

En fazla dördüncü yarıyılını tamamlamış tezli yüksek lisans öğrencileri, en fazla yedinci yarıyılını tamamlamış tezli yüksek lisans 

derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri ve en fazla dokuzuncu yarıyılını tamamlamış lisans derecesi ile kabul edilen doktora 

öğrencileri; yatay geçiş için başvuru yapabilir. 

Yatay geçiş yapacak öğrencinin tezli ve tezsiz yüksek lisansta her bir ders başarı notunun en az 75 (CB), doktora ve sanatta yeterlik 

için ise en az 80 (BB) olması gerekir. 

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek 

lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, anabilim/anasanat dalı kurulu 

önerisi ve EYK kararıyla, tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. 

Yatay geçiş yapacak öğrencilerin disiplin cezası almamış olması gerekir. 

 Yatay geçiş yapacak öğrenci başvuru belgeleri ile 18 Şubat 2022 tarihine kadar Enstitüye müracaat etmelidir. 

Başvuru Belgeleri 

Not durum belgesinin (Transkript’in) aslı. 

ALES belgesi, 

Yabancı dil belgesi (Doktora programına başvuran adaylar için), 

Nüfus Cüzdanı Örneği, 

Başvuru dilekçesi, 

Bütünleşik doktora programına kayıtlı durumunda olanlar için Lisans, Yüksek Lisans Mezunu durumunda olanlar için ise Yüksek 

Lisans Mezuniyet belgesi ve not durum belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. 

Başvuru Adresi 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Merkez Yerleşke, 51240 NİĞDE 

E-posta: fbe@ohu.edu.tr  Elektronik ağ: http://www.ohu.edu.tr/fenbilimlerienstitusu 

mailto:fbe@ohu.edu.tr

