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NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

YATAY GEÇİŞ DUYURUSU  
 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz 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 

 

* Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı Doktora Programı Yatay Geçiş yapacak öğrencilerin ders 

aşamasını tamamlamış olması gerekmektedir. 

**Tezsiz Yüksek Lisans programından Tezli Yüksek Lisans Programına geçiş kontenjanıdır. 

 

YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI  

 

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 Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kabul edilebilir. 

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü esasları şunlardır: 

a) Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve 

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenerek ilân edilir.  

Anabilim Dalı Bilim Dalı Programı 
Yatay Geçiş 

Kontenjanı 

Avrasya Araştırmaları - 
Tezli Yüksek Lisans 1 

Doktora 1 

Bankacılık ve Finans - Tezli Yüksek Lisans 1 

Beden Eğitimi ve Spor - 
Tezli Yüksek Lisans 1 

Doktora 1 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları - 
Tezli Yüksek Lisans 2 

Doktora 1 

İktisat - 
Tezli Yüksek Lisans 5 

Doktora 3 

İşletme 
Muhasebe ve 

Finansman 
Doktora     1(*) 

Kamu Yönetimi - Tezli Yüksek Lisans 
2 

       2(**) 

Maliye - Tezli Yüksek Lisans 3 

Müzikoloji - Tezli Yüksek Lisans 1 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - 
Tezli Yüksek Lisans 3 

Doktora 1 

Sosyoloji - Tezli Yüksek Lisans 5 

Tarih - 
Tezli Yüksek Lisans 2 

Doktora 2 

Türk Dili ve Edebiyatı - 
Tezli Yüksek Lisans 2 

Doktora 1 

Türk Müziği - Tezli Yüksek Lisans 1 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Yönetimi 
- Tezli Yüksek Lisans 2 



b) Yurt dışı lisansüstü eğitim-öğretim programlarından yatay geçiş yapılabilir. Anabilim dalı 

kurulu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin yatay geçişinin uygunluğuna karar verilir. 

c) 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. 

ç) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, bu Yönetmelikte belirlenmiş olan 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 Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine 

sayılabilir. 

d) Öğrencinin kabul edileceği programdaki derslerin hangilerinin sayılacağı ve hangi derslerin 

alınacağı anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu 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 Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 

belirlenir. 

e) 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. 

f) Yatay geçiş yapacak öğrencilerin disiplin cezası almamış olması gerekir. 

g) Yatay geçiş yapacak öğrencilerden yedek aday belirlenirken puanı eşit olan adayların, 

öncelikle ALES puanı ve yine puanlar eşit ise lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalaması esas 

alınarak sıralama yapılır. 

ğ) Uzaktan eğitim programlarından yatay geçiş yapılamaz. 

h) Başvuru belgeleri elden ya da posta yoluyla gönderilebilir. 

 

BAŞVURU BELGELERİ:  

1- Kayıtlı olduğu Enstitüden alınan onaylı not durum belgesi (Türkçe ve İngilizce), 

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. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ 26 Ağustos 2022 

SONUÇLARIN İLANI 02 Eylül 2022 

BAŞVURU ADRESİ 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Merkez Yerleşkesi (Kampüs)/NİĞDE 

BİLGİ İÇİN TELEFON 0388 225 24 02   

 


