
1. Yatay geçiş başvurusu yapacak adaylar; 

 İlgili programda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak ya da ilgili programın alan içi/alan dışı olarak tanımlanan bölümlerin 

birinden mezun olmak. 

 En az bir dönem okumuş ve aldığı tüm derslerden başarılı olarak yüksek lisans programları için akademik ortalamalarının dörtlük 

sistemde 2,00, yüzlük sistemde 70 ve üzeri; doktora programları için ise dörtlük sistemde 3,00, yüzlük sistemde 80 ve üzeri şartını 

sağlamak. 

 Başvuru yapacakları programın başvuru şartlarında istenilen ALES puanı ve lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasını sağlamak. 

 Başvurusu kabul edilen adayların GBP’si, belirtilen bilim sınavı hariç, değerlendirme ölçütlerine göre yapılan hesaplamayla (bilim 

sınavının % ağırlığı lisans mezuniyet notunun % ağırlığına eklenerek) belirlenir. GBP’si 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır.   

 GBP’leri büyükten küçüğe sıralanır ve kontenjan dâhilinde kayıtları yapılır. 

 Yatay geçiş başvurularının asıl kayıtlarından sonra boş kalan kontenjanlar yedek kontenjan olarak ilan edilir ve yedek adayların ön 

kayıtları alınır. Alınan ön kayıtlar GBP’ye göre sıralanır ve sıralamaya göre yüksek puanlı olanların kesin kaydı yapılır. 

 Yatay geçiş başvuruları Enstitümüze şahsen yapılacak olup, posta ile gönderiler dikkate alınmayacaktır.  

 

 

Öğrenci  Program Türü 

GBP Hesabı 

ALES 
Lisans Mezuniyet 

Notu 
Bilim Sınavı 

Yabancı Dil 

Puanı 

Yüksek Lisans 

Mezuniyet Notu 

Ulusal  

Öğrenciler 

Tezli Yüksek Lisans 

(Yabancı Dil Puanı Hariç Programlar) 
% 50 % 50 - - - 

Tezli Yüksek Lisans % 50 % 40 - % 10 - 

Doktora (Yüksek Lisans Dereceli) % 50 % 30 - % 10 % 10 

Uluslararası 

Öğrenciler 

Tezli Yüksek Lisans 

(Yabancı Dil Puanı Hariç Programlar) 
- % 100 - - - 

Tezli Yüksek Lisans - % 90 - % 10 - 

Doktora - % 70 - % 10 % 20 

 

 

 

 

 



 

 

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER (YL/DR) 
1. Yatay Geçiş Başvuru Formu 

2.  Lisans Diploması onaylı sureti veya e-devletten alınan lisans mezuniyet belgesi. 

3. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi onaylı sureti veya e-devletten alınan yüksek lisans mezuniyet belgesi 
4. Lisans Transkripti  

5. Yüksek Lisans Transkripti  

6. ALES Belgesi 

7. YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen Sınav Belgesi 

8. Öğrenci Belgesi (Yeni tarihli) 

9. Yüksek Lisans/Doktora Transkripti (Öğrenime devam ettiği Enstitüden temin edilecek) 

10. 1 Adet vesikalık fotoğraf 

11. Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat (Enstitü Onaylı) 

12. Disiplin cezası almadığına dair belge (Transkripte veya öğrenci belgesinde belirtilebilir.)  

13. Nüfus cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi 

 

http://sbe.erdogan.edu.tr/tr/page/genel-formlar/1653
http://sbe.erdogan.edu.tr/tr/page/genel-formlar/1653

