
1- Başvurular, ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere yapılabilir. 

2- Öğrenci sadece tamamladığı dönemi takip eden döneme yatay geçiş başvurusu yapabilir. 

3- İkinci öğretim diploma programlarına kayıtlı öğrenci başarı bakımından bulunduğu sınıfın 

ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçmesi halinde birinci öğretim diploma programlarına 

kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilir. 
4- Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması 

olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan 

öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. 

5- Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için kayıtlı bulunduğu programda, 

tamamlamış olduğu dönemlere ait müfredatta belirtilen tüm dersleri almış olmalıdır. Birden 

fazla dersten başarısız olanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamaz. Öğrencinin üst 

yarıyıllardan aldığı derslerde başarı şartı aranmaz. 

6- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

7- Öğrenci, bir başvuru döneminde en fazla 2 programa başvuruda bulunabilir. 

8- Bir Birimin kendi bünyesindeki veya Üniversite içinde yer alan diğer birimlerin 

bünyesindeki aynı düzeyde diploma programlarına kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş 

yapılabilir. 

9- Başvuru yapacak öğrencinin Üniversitemizde aynı düzeyde bir diploma programına kayıtlı 

olması zorunludur. 

10- Kurum içi yatay geçiş kontenjanına uluslararası/yabancı uyruklu öğrenciler de 

başvurabilir. 

11- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GNO’sunun en az 3.00 

olması gerekir. 
12- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları 

arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi 

sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için 

geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek 

istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer 

üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az 

olmaması şartı aranır. 

13- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yapılacak başvurularda, ilgili 

birim için Senato tarafından kabul edilmiş yerleştirme taban puanı koşulunun sağlanmış olması 

gerekir. 
14- Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş için başvurulan yıl itibariyle 

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen şartlarının yanı 

sıra varsa mülakat ve benzeri diğer geçiş koşullarını yerine getirmiş olması zorunludur. 

 


