
 

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ  

YATAY GEÇİŞ FORMU (LİSANSÜSTÜ)  
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ  

Adı Soyadı    

Doğum Yeri ve Tarihi   T.C. Kimlik No  

Kayıtlı 

Olunan  

Üniversite   Cep Telefonu   

Enstitü   E-posta  

A.B.D./A.S.D.   

Programı  Lisansüstü Seç   

Öğretim Türü  Öğretim Türü Seç     
BAŞVURU BİLGİLERİ  

Başvurulan  

Enstitü   

A.B.D./A.S.D.  

Programı  Lisansüstü Seç  

Öğretim Türü  Öğretim Türü Seç  
İSTEK VE BEYAN   

 YÖK ve SAMSUN ÜNİVERSİTESİ yönetmelik ve yönergeleriyle belirlenen yatay geçiş başvuru koşullarını bildiğimi ve bu 

şartları taşıdığımı, başvuru sırasında sunmuş olduğum belgelerin tam ve gerçeğe uygun olduğunu, aksinin tespiti halinde hiçbir hak 

iddia etmeyeceğimi ve başvurumun geçersiz olacağını ayrıca hakkımda yasal işlem başlatılabileceğini bildiğimi kabul ve taahhüt 

ediyorum.   

 Bilgilerinize arz ederim.  

Adres  İmza  

EKLER  

1. Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)  

2. Lisans Mezuniyet Belgesi  

3. Lisansüstü Not Durum Belgesi (Transkript)  

4. Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Disiplin Cezası Alıp-Almadığı Yazılı)  

5. ALES Sonuç Belgesi  

6. Yabancı Dil Belgesi (Varsa)  

7. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (4 adet) vesikalık fotoğraf  

8. Askerlik durum ve müsaade belgesi  

  AÇIKLAMA  
Yukarıdaki belgelerin aslı veya üniversite yetkililerince onaylı suretleri olması gerekmektedir.  

AÇIKLAMALAR: 

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ  LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE 8 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında ya da 

enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenci; a) Lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, 

en az üç ders almış ve başarmış olması, b) Yatay geçiş için başvurduğu lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması, c) Not ortalamasının tezli 

ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 olması, şartıyla aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul 

edilebilir. 

(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl 

sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek 

Rektörlüğe sunulur. 

(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne yapar. 

  


