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NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YATAY GEÇİŞ DUYURUSU 

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince yatay 

geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin kontenjan durumları, nitelikleri ve gerekli belgelerle ilgili bilgiler 

aşağıda yer almaktadır.  

 

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 

 

Anabilim Dalı Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Doktora 

Antrenörlük Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Hareket ve 

Antrenman Bilimleri 
3 2 

 

YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI 

 

 Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde uygulanacak esaslar şunlardır;  

 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 öğrenci Enstitünün eşdeğer lisansüstü programına yatay 

geçiş başvurusu yapabilir.  

 Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Programlarından yatay geçiş yapılabilir.  

 Başvuru belgelerinin eksik ya da hatalı olması durumunda başvuru iptal edilir.  

 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.  

 Öğrencinin kabul edileceği programdaki derslerin hangilerinin sayılacağı ve hangi derslerin 

alınacağı anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir. Yatay geçiş 

yapmak isteyen öğrencilerin daha önce almış ve başarmış olduğu derslerden saydırılacak olanlar; 

önceki yükseköğretim kurumlarındaki adı, yüzlük sistem notu ve yatay geçiş kodu ile kabul edilir. 

Harfli not sistemindeki notların yüzlük sisteme göre en küçük karşılıkları alınarak not dönüşümleri 

yapılır. AKTS karşılıkları ise anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile 

belirlenir.  

 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. Öğrenciye Üniversitedeki lisansüstü eğitimi için verilecek süre ile öğrencinin değişik 

kurumlarda lisansüstü eğitimindeki geçirdiği sürenin toplamı lisansüstü öğrencilerine verilen azami 

yasal süreden fazla olamaz.  

 Yatay geçiş yapacak öğrencilerin disiplin cezası almamış olması gerekir.  

 Uzaktan eğitim programlarından yatay geçiş yapılamaz.  

 Başvuru belgeleri elden ya da posta yoluyla gönderilebilir.  

 



BAŞVURU BELGELERİ:  

1. Kayıtlı olduğu Enstitüden alınan onaylı not durum belgesi 

2. Onaylı not durum belgesinde yer alan derslerin ders içerikleri 

3. ALES belgesi 

4. Yabancı dil belgesi (Doktora programına başvuran adaylar için.) 

5. Onaylı öğrenci belgesi 

6. Disiplin cezası almadığına dair belge 

7. Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

8. Başvuru dilekçesi 

9. 2 Adet Fotoğraf 

 

BAŞVURU TARİHLERİ :   15 ŞUBAT – 23 ŞUBAT 2021  

SONUÇLARIN İLANI      :  26 ŞUBAT 2021   

BAŞVURU ADRESİ: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Merkez Yerleşke 

Bor Yolu Üzeri 51240 NİĞDE               BİLGİ İÇİN TELEFON: 0388 225 60 89 – 91 

 

 


