2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları, Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler
Anabilim Dalı/Program

Kontenjanlar

Başvuru Koşulları

Biyoloji/ Tezli Yüksek Lisans

2

1.Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı
lisansüstü programları arasında yapılır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/
Tezli Yüksek Lisans

2

Fizik/Doktora

2

2.İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü
içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya
başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü
programında en az bir yarıyılını başarılı olarak
tamamlamış olmak.
3.Öğrenci öğrenim gördüğü programda ancak bir kez
yatay geçiş yapabilir.

Kimya/ Tezli Yüksek Lisans

4

Kimya/Doktora

4

Makine Mühendisliği/ Tezli Yüksek
Lisans

Makine Mühendisliği/ Doktora

4.Eş değer programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci
kabul edilir.
5.Yatay geçiş sadece ders aşamasında ve en geç üçüncü
yarıyılın sonuna kadar yapılır.
6.Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul
koşullarını sağlamış olmak..

1

1

Matematik/ Tezli Yüksek Lisans

1

Matematik/ Doktora

1

Mekatronik Mühendisliği/ Tezli
Yüksek Lisans

1

7.Tezli Yüksek lisans programları için yüksek lisans
genel not ortalaması 4 üzerinden 2,50 ve Doktora
programları için ise doktora genel not ortalaması 4
üzerinden 3 üstünde olan öğrenciler lisansüstü programa
yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin genel not ortalamasının
100’lük sisteme göre olması durumunda notun YÖK Not
dönüşüm tablosu esas alınarak dörtlük sistemdeki
karşılıkları hesaplanarak değerlendirilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.Lisans
ve/veya
yüksek
lisans
programlarının her biri için not durum
belgesinin (transkript) aslı veya onaylı
örneği.
2.Geçici mezuniyet belgesinin veya
diplomanın onaylı örneği.
3.Not Durum Belgesindeki başarılmış
derslere ait her bir ders için ayrı ayrı
onaylı ders içerikleri.
4.Disiplin cezası almadığına dair belge.
5.Öğrenim belgesi.
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7.İki Adet Vesikalık Fotoğraf
8.Askerlik Durum Belgesi

8.Yatay geçiş için başvuru yapan öğrencilerin kabulü,
öğrencilerin genel not ortalamaları dikkate alınarak ilgili
anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından değerlendirilip
sıralanır, eşitlik durumunda sırasıyla ALES puanı ve
yabancı dil puanına sıralamada öncelik verilir. Yatay
geçiş
yapmaya
hak
kazanan
öğrenciler
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi enstitü
yönetim kurulu kararı ile ilan edilerek kesinlik kazanır.

T.C Vatandaşı Adaylar İçin
Tarih
01-05 Ağustos 2016
18 Ağustos 2016

Açıklama
Şahsen yatay geçiş başvurularının yapılması (Başvurular 05 Ağustos 2016 saat 17:00’da sona erecektir.)
Yatay geçiş başvuru sonuçlarının ilan edilmesi (18 Ağustos 2016 saat 15:00’da http://fbe.bozok.edu.tr adresinde
ilan edilecektir.)
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