YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR
ARASINDA GEÇİŞ ESASLARI
28 Nisan 2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri kapsamında Üniversitemiz Senatosunun 25.06.2010 tarih,
2010/08-15 sayılı kararı ile kabul edilen yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan
kriterler ile yatay geçiş için gereken asgari koşulların aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine;
1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yapılacak yatay geçiş esasları aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
1.1-Öğrencinin ayrılacağı kurumdaki öğrenim gördüğü sürelerde, öğretim planındaki yeralan tüm
dersleri almış ve bütün sınavlarını başarmış olması, başarısız dersinin bulunmaması gerekmektedir.
1.2-Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait
genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2 olması şarttır.
1.3-Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde adaylar, o yılki yerleştirme puan ve türlerine göre
sıralandırılacak ve en yüksek puanlı adaylar tercih edilecektir. Puanların eşit olması halinde not
ortalaması yüksek olan aday kabul edilecektir.
14-Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlara yatay geçiş yapan ve yapılacak
yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olamayanlar ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan bir
yabancı dil sınavından üniversitenin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı aldığını başvuru sırasında
belgeleyemeyenler bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programına tabi tutulacaktır.
1.5- Başvurularda kurumca istenilen tüm belgelerin eksiksiz sağlanması gerekmektedir.
Bu belgeler;
a-Dilekçe
b-Not belgesi (Transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün
dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge (kopya kabul edilmez.)
c-Onaylı ders içerikleri (Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan temin edilecektir.)
* ç- ÖSYM sınav sonuç belgesi
d- Disiplin cezası almadığına dair belge.
2)Yatay geçiş başvuruları belirlenen tarihler arasında ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokulu
Müdürlüklerine/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine posta yolu ile ya da kişisel olarak yapılacaktır. İnternet
üzerinden yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
3)Yatay geçiş başvurularından ücret alınıp alınmayacağına, alınacak ise miktarının her yıl Üniversite Yönetim
Kurulunca belirlenecektir.
4)Kurum içi bölümlerarası yatay geçişlerin hangi birimler arasında olacağı, kontenjanı ve koşulları ilgili
birimlerce önerilecek ve senatoda karar verilecektir.

*5) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban
puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için
başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay
geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve
esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları üniversite birimlerinin ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay
geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan
başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
*6- Yatay geçiş ile ilgili bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

28.12.2011 tarih ve 2011/22-5 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
* 29.05.2014 tarih ve 2014/08-11 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

