
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ARASI GEÇİŞ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi bünyesinde 

yer alan lisansüstü programlara yatay geçiş, tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora 

programları arasında yapılacak geçişlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; İzmir Demokrasi Üniversitesi bünyesinde yer alan 

lisansüstü programlara yatay geçiş, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında 

yapılacak geçişler ile doktora veya yüksek lisans savunma sınavında tezi reddedilen 

öğrencilere tezsiz yüksek lisans diploması verilmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 44 üncü ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu 14 

üncü ve 17 nci maddesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliğinin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı veya eşdeğerliği 

Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer sınavları, 

b) Enstitü Yönetim Kurulu: İzmir Demokrasi Üniversitesine bağlı Enstitülerin 

yönetim kurulunu, 

c) Senato: İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosunu, 

c) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini, İfade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bir Diğer Yükseköğretim Kurumundaki Lisansüstü Programdan Geçiş 

Koşulları 

MADDE 5 – (1) Diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda 

en az bir yarıyıl ders alan ve o zamana kadar aldığı derslerin tümünden başarılı olan 

öğrenci gerekli belgelerle yarıyıl başlangıcında, ders kayıt ve yenileme dönemi sonuna 

kadar ilgili enstitüye dilekçe ile başvurması durumunda, enstitü anabilim/anasanat 

dalı kurulunun yazılı görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversitede 

yürütülen bir lisansüstü programa yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir. 



 (2) Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin, öğrencilik hakkı kazandığı 

dönemde ilgili program için aranan lisansüstü öğrenci kabul şartlarını sağlaması 

gerekmektedir.  

(3) Normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki 

yarıyıldan daha az süresi kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar. 

(4) Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurumu tarafından tanınan yurt dışındaki bir 

Yükseköğretim Kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyıl tamamlamış 

olan öğrenci, bir lisansüstü programa yatay geçiş için başvuru yapabilir. 

(5) Başka bir yükseköğretim kurumu veya Üniversite içinden, bir tezli yüksek 

lisans programından tezli yüksek lisans ikinci öğretim programına geçiş yapılabilir. 

Geçiş yapan öğrenci ders ve dönem intibakına göre gerekli olan ikinci öğretim 

program ücretini öder. 

(6) Tezli yüksek lisans ikinci öğretim programlarında yeterli sayıda kayıtlı öğrenci 

olmaması durumlarında enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans ikinci 

öğretim programlarından, tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapılabilir. Diğer 

durumlarda, tezli yüksek lisans ikinci öğretim programlarından tezli yüksek lisans 

programlarına geçiş yapılamaz. 

(7) Başka bir yükseköğretim kurumundaki ücretli bir tezli yüksek lisans 

programından İzmir Demokrasi Üniversitesindeki programa yatay geçiş yapmak 

isteyen öğrenci müracaat ettiği programın ikinci öğretim tezli yüksek lisans programı 

açık ise o programa kaydedilir. 

İntibak 

MADDE 6 – (1) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, yatay geçiş yaptıkları tezli 

yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilere ilgili 

enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık programı 

uygulanabilir. Bilimsel hazırlıkta geçen süre normal eğitim ve öğretim süresine dâhil 

edilmez. 

(2) Öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve 

lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, enstitü 

anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca 

belirlenir. 

(3) Yatay geçişi kabul edilen öğrenciye, geldiği kurumda ders yükümlülüğünü 

tamamlamış olsa dahi yeni dersler verilebilir. 

(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrenciye lisansüstü eğitimi için verilecek süre ile 

öğrencinin önceki programda geçirdiği sürenin toplamı, Üniversitenin Lisansüstü 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami süreden fazla olamaz. 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tezli Yüksek Lisans Programı ile Bütünleştirilmiş Doktora Programlarında 

Geçişler 

Geçiş Koşulları 

MADDE 7 –(1) Üniversitede kayıtlı tezli yüksek lisans öğrencilerinin, 

bütünleştirilmiş doktora programına yatay geçiş yoluyla kabul edilmeleri için ikinci 

yarıyıl sonunda enstitüye başvurmaları ve aşağıda belirtilen koşulları sağlamış 

olmaları gerekir: 

a) Öğrencinin başvurduğu programın puan türünden en az 80 ALES puanı almış 

olması, 

b) Lisans eğitimi mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 3.50 olması, 

c) İkinci yarıyıl sonu itibari ile en az 7 ders ve 21 kredilik ders yükümlülüğünü 

tamamlamış olması, 

ç) Yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.50 olması, 

d) Doktoraya giriş için aranan yabancı dil koşulunu sağlamış olması, gerekir. 

(2) Bütünleştirilmiş doktora öğrencileri öğrenimlerinin herhangi bir aşamasında, 

istekleri halinde aynı enstitü anabilim/anasanat alanında yürütülen tezli yüksek 

lisans programına yatay geçiş yapabilirler. 

Öğrencinin tezli yüksek lisans programına intibakı, enstitü anabilim/anasanat 

dalı kurulunun görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Tezli Yüksek Lisans Programlarına 

Geçiş 

Geçişler 

MADDE 8 – (1) Öğrenci kayıtlı olduğu anabilim dalındaki tezsiz yüksek lisans 

programından, aynı ismi taşıyan veya eşdeğer bir tezli yüksek lisans programına geçiş 

yapabilir. 

(2) Bir tezli yüksek lisans programına geçiş yapılabilmesi için bu programa ilgili 

yılda öğrenci alınmış olması gerekir. 

(3) Tezli yüksek lisans programına ilgili programın öngördüğü asgari şartları 

sağlamak kaydıyla geçiş yapılabilir. 

(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş 

kontenjanı enstitü ana bilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim 

kurulu kararı ile belirlenir. 



(5) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş 

başvuruları Enstitü’nün ilan ettiği tarihlerde yapılır. 

(6) Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Tezli Yüksek Lisans Programlarına 

geçişte başarı puanı hesaplamasında, İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin “Yüksek Lisans Programına Öğrenci Kabulünü” 

düzenleyen 10. maddesi 1. fıkrası esas alınır. 

(7) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olmuş bir öğrenci tezli yüksek lisans 

programına geçiş başvurusunda bulunamaz. 

(8) Öğrenicinin kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında ikinci öğretim tezli 

yüksek lisans programı bulunması halinde, tezli yüksek lisans programına ve tezli 

yüksek lisans ikinci öğretim programlarına ayrı ayrı kontenjan belirlenebilir. Geçiş 

yapan öğrencinin ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı için ödediği öğrenim 

ücreti, ikinci öğretim tezli yüksek lisans programı için belirlenen ücretten düşülür. 

Geçiş koşulları 

MADDE 9 – (1) Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapmak 

isteyen bir öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programı müfredatında yer 

alan tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Ancak, dönem projesi dersini 

alma ve/veya başarma şartı aranmaz. 

(2) Öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz programda genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 

üzerinden en az 3.00 olması gerekir. 

(3) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapacak öğrencinin, yüksek lisans 

programının o yılki asgari başvuru şartlarını sağlıyor olması gerekir. 

(4) Yabancı dil ile eğitim yapan tezli yüksek lisans programlarına geçiş için Yabancı 

Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmak ya da 

ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından 

belirlenen asgari yeterlik puanını belgelemek şarttır. 

İntibak 

MADDE 10 – (1) Öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini 

alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, enstitü 

anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca 

belirlenir. 

(2) Öğrenci tezsiz yüksek lisans programında dönem projesini almış ve başarılı 

olmuşsa seminerden muaf tutularak tez aşamasından başlatılabilir. Dönem projesini 

vermeden tezli yüksek lisans programına geçiş yapmış ise seminer dersini 

başardıktan sonra tez çalışmasına başlatılabilir. 



(3) Tezsiz yüksek lisans programında geçen süreler tezli yüksek lisans 

programındaki öğrenim süresine dâhil edilir. 

(4) Tezli yüksek lisans programına intibakı yapılan öğrenci, “bilimsel araştırma 

teknikleri ve yayın etiği” konularını içeren bir ders ve geçiş yapılan tezli yüksek lisans 

programının zorunlu ders/derslerini tezsiz yüksek lisans programında almamış ise 

bu ders /dersleri almak zorundadır. 

Öğrenim ücreti 

MADDE 11 – (1) Öğrencilere tezsiz yüksek lisans programı için belirlenen öğrenim 

ücretinin tamamını ödemeden ve diğer şartları yerine getirmeden tezli yüksek lisans 

programına geçiş yapamaz ve mezun olamaz. 

(2) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci programın normal öğrenim 

süresini aşması halinde ilgili yüksek lisans programının katkı payını öder. 

Uzaktan Öğretim 

MADDE 12 – Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları, ilgili mevzuat 

hükümleri ile bu Yönergenin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin hükümleri 

çerçevesinde yürütülür. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Tezli Yüksek Lisans Programlarından Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 

Geçiş 

Geçişler 

MADDE 13 – (1) Öğrenci kayıtlı olduğu tezli programdan, aynı ismi taşıyan veya 

enstitü yönetim kurulunca eşdeğerliği kabul edilen tezsiz programa geçiş yapabilir. 

(2) Bir tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapılabilmesi için bu programa ilgili 

yılda öğrenci alınmış olması gerekir. 

(3) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş 

yapmak isteyen öğrencinin, tezsiz yüksek lisans akademik takvimde belirtilen yarıyıl 

başlangıcından yirmi gün önce Enstitüye başvuruda bulunması gerekir. 

Geçiş koşulları 

MADDE 14 – (1) Yabancı dil ile eğitim yapan tezsiz yüksek lisans programlarına 

geçiş için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından 

başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavlardan Senato 

tarafından belirlenen asgari yeterlik puanını belgelemek şarttır. 

İntibak 

MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin daha 

önce kayıtlı olduğu tezli yüksek lisans programında almış olduğu dersler Enstitü 



anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz 

yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. 

(2) Ders intibakı yapıldıktan sonra Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin, 

tezsiz yüksek lisans programına ilişkin dersler alması istenebilir. 

Öğrenim süresi 

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programdan tezsiz yüksek lisans programa 

geçiş yapan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre öğrenim süresi hesabına 

katılır. 

(2) Öğrenciye önceki programda geçen süreye bakılmaksızın bir yarıyıl süre verilir. 

Öğrenim ücreti 

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, birinci 

yarıyılın sonunda geçiş yapmışsa tezsiz yüksek lisans öğrenim ücretinin üçte ikisini, 

ders dönemini tamamladıktan sonra geçiş yapmış ise tezsiz yüksek lisans öğrenim 

ücretinin üçte birini öder. 

ALTINCI BÖLÜM 

Tezi Reddedilen Öğrenciye Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Verilmesi 

Geçişler 

MADDE 18– (1) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası yapılan ikinci savunmada 

reddedilen yüksek lisans veya doktora programı öğrencisi, tezsiz yüksek lisans 

programından diploma alma talebinde bulunabilir. 

(2) Öğrenci kayıtlı olduğu programdan, aynı ismi taşıyan veya enstitü yönetim 

kurulunca eşdeğerliği kabul edilen tezsiz yüksek lisans programına, ilgili alanda 

tezsiz yüksek lisans programı bulunmaması durumunda YÖKSİS veri tabanında yarı 

pasif olarak tanımlanarak kayıt yapılır. 

İntibak 

MADDE 19– (1) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilip tezsiz 

yüksek lisans diploması almak isteyen yüksek lisans veya doktora programı 

öğrencisinin daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programda almış olduğu dersler 

enstitü yönetim kurulu kararıyla sayılır ve eksik kredi olması halinde tezsiz yüksek 

lisans diploması için gerekli olan krediyi tamamlaması ve dönem projesi vermesi 

istenir. 

(2) Öğrenciye önceki programda geçen süreye bakılmaksızın bir yarıyıl süre verilir. 

Öğrenim ücreti 

MADDE 20– (1) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilip tezsiz 

yüksek lisans diploması almak isteyen yüksek lisans veya doktora programı öğrencisi 

intibak sonucu alması gereken ders veya dersler ile dönem projesi ücretini öder. 



 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Aynı Enstitüde Programlar Arası Geçiş 

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans/doktora öğrencileri talep etmeleri halinde 

enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile 

aynı anabilim dalı içerisindeki programlarından birisine veya enstitü içindeki başka 

bir anabilim dalına belirlenmiş olan asgari şartları sağlamış olmak ve bu yönergenin 

5/3 maddesindeki sürelere uymak şartıyla yatay geçiş yapabilir. 

İntibak 

MADDE 22 – (1) Bu yönergenin bir diğer yükseköğretim kurumundaki lisansüstü 

programdan geçişinde uygulanan intibak işlemleri uygulanır. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 23 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yüksek Öğretim 

Kurulunun 20/04/2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

"Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile İzmir Demokrasi Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 

geçerlidir. 

Mezun olanların geçiş intibakı 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tezli yüksek 

lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş için Enstitüye başvuruda 

bulunmuş öğrencilerin başvurusu, bu Yönergenin 13. maddesinin 3. fıkrası dikkate 

alınmaksızın karara bağlanır. 

Yürürlük 

MADDE 24 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 


