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TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABUL 

YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

 Amaç 

 MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde 

bulunan enstitülerin lisansüstü programlarına, Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim 

veya anasanat dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yoluyla öğrenci 

kabulüne ilişkin esasları belirlemektir. 

 Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin, başvuru, 

değerlendirme ve kabul koşullarını kapsar. 

 Dayanak 

 MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 14’üncü maddesine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarihli ve 

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 

32’nci maddesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesinin 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 63’üncü 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar 

 MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a. Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini, 

b. Enstitü Kurulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesi ilgili Enstitü Kurulunu, 

c. Üniversite Senatosu: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu, 

d. Mütevelli Heyet: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyet’ini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar 

 MADDE 5 – (1) Bir enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir 

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış ve almış 

olduğu derslerden başarılı olmuş öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul 

edilebilir. 

(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan, üniversitenin aynı anabilim veya anasanat dalı 

lisansüstü programlarına, ders aşamasında yatay geçiş ile öğrenci kabulünde geçerli sayılacak 
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ders/kredi (AKTS) toplamı, öğrencinin kaydolacağı programın ders/kredi (AKTS) yükü 

toplamının % 50’sini geçemez. Bu durumda hangi derslerin geçerli sayılacağına ilgili anabilim 

dalı kurulunun önerisini dikkate alarak ilgili enstitü kurulu karar verir. Öğrencinin özel öğrenci 

statüsünde aldığı dersler yatay geçişte dikkate alınmaz. 

 MADDE 6 – (1) Farklı bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin aynı anabilim 

veya anasanat dalı yüksek lisans programına yatay geçiş başvurusu için genel not ortalamasının 

4,00 üzerinden en az 2,50; doktora/sanatta yeterlik programına yatay geçiş başvurusu için genel 

not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.  

(2) Diğer yükseköğretim kurumundan, üniversitenin aynı anabilim veya anasanat dalı tezli 

yüksek lisans programında tez aşamasında olan ve doktora/sanatta yeterlik programında 

yeterlik aşamasına gelmiş öğrencilerin, yatay geçiş başvurularında diğer yükseköğretim 

kurumundan alınan ders/kredi (AKTS) yükünün ne kadarının geçerli sayılacağına, ilgili 

anabilim dalı kurulunun önerisini dikkate alarak ilgili enstitü kurulu karar verir. 

(3) Doktora/sanatta yeterlik programında yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler 

yatay geçiş talebinde bulunamazlar. 

(4) Dönem projesi, seminer, yeterlilik sınavı ve tez dersleri yatay geçişte saydırılamaz. 

(5) Başka bir Üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler ile ilgili işlemlerin 

Üniversitemizce yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin eğitim aldığı dönem ücretlerinin 

tamamının ödenmiş olması gereklidir. Dönem ortasında yapılacak yatay geçişlerde yarım 

kalmış döneme ait ücret iadesi yapılmaz.  

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtlı bulunduğu programda geçirdiği süre, yatay geçiş 

yapılan programda geçirilmiş sayılır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

              Çeşitli ve Son Hükümler 

 MADDE 8 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim 

Kurulu’nun belirlediği esaslar ile 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nde yer alan esaslar geçerlidir. 

 MADDE 9 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nun kabulü ve Mütevelli Heyet 

onayından sonra yürürlüğe girer. 

 MADDE 10 – (1) Bu Yönerge, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 

 

 


