ADAY ÖĞRENCİ

HANGİ ŞARTLARA GÖRE
NASIL YATAY GEÇİŞ
YAPABİLİRİM?

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ
(Genel Not Ortalamasına göre)

MERKEZİ TABAN PUANA GÖRE YATAY GEÇİŞ
(EK MADDE-1)
Detaylı bilgi için tıklayın...

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi
yerleştirme puanı, geçmek istediği
programının girdiği yıldaki taban
puanına eşit veya yüksek olması
durumunda başvuru yapılabilir.

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

Yurt dışında yapılan yatay geçiş
başvurularında ÖSYS sonucu veya
muadil sayılan belgeler
aranmaktadır.

Başarısızlık dışında devamsızlık
vb. nedenlerle ilişiği kesilen
HAYIR
öğrenciler ile özel yetenek sınavı
ile kayıt yaptıran öğrenciler
başvuru yapamaz.

Hazırlık öğrencileri ek madde 1' den
yararlanabilir mi?
Detaylı bilgi için tıklayın...

EVET

ÖRNEK: İşletme (puan türü TM1)
programında kayıtlı bir öğrencinin
merkezi yerleştirme puanları arasında
MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin
MF4 puanının geçmek istediği İnşaat
Mühendisliği programının taban puanına
eşit veya yüksek olması
durumunda uygulama esasları
çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)

Aynı düzeydeki eşdeğer diploma
programları arasında geçiş
yapılabilir.

Öğrencinin genel not ortalamasının
100 üzerinden en az 60 (4
üzerinden en az 2,29) olması koşulu
aranır.

Zorunlu Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen
öğrenciler öğretim dili Türkçe olan aynı
isimde bir programa yatay geçiş yapabilir.

Hangi programlara başvuru
yapılabilir?

Bir öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim
kurumu içindeki aynı düzeydeki diğer
diploma programlarına ilgili yönetim kurulu
tarafından belirlenen kontenjanlar ve Senato
tarafından öngörülen İlave şartlar dahilinde
yatay geçiş yapılabilir.

Hukuk, Mimarlık, Mühendislik ve Eğitim
Fakülteleri için ÖSYS kılavuzunda
(yayınlanmaya başladığı yıldan itibaren
kayıt yaptıranlar için) belirlenen asgari
başarı sırası koşulunu sağlaması
gerekir.

Hangi yarıyıllarda geçiş yapılabilir?

Önlisans öğrencileri 2. ve 3. yarıyıl
da, Lisans öğrencileri 3.4.5. ve 6.
yarıyıllara başvuru yapabilir.

Önlisans öğrencileri için; 2. ve 3. yarıyıllarda
Lisans öğrencileri için; 2. ve 5.yarıyıllarda
başvuru yapılabilir.
İnşaat Müh. (İngilizce) /İnşaat Müh.(Türkçe)
İç Mim.ve Çevre Tas.(İng.) / İç Mim. Ve Çevre
Tas. (Türkçe)
Mimarlık (İngilizce) / Mimarlık ( Türkçe)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) / Uluslararası
Ticaret (Türkçe)
İşletme (İngilizce) / İşletme ( Türkçe)

Öğrencilerin Ek Madde -1 uyarınca
sadece bir defa yatay geçiş yapabilir.

Hukuk, Mimarlık, Mühendislik ve
Eğitim Fakülteleri için ÖSYS
kılavuzunda (yayınlanmaya başladığı
yıldan itibaren kayıt yaptıranlar için)
belirlenen asgari başarı sırası
koşulunu sağlaması gerekir.

Gelmiş olduğum Üniversiteme
tekrar geri dönüş
yapılabilir miyim?

Sınavsız geçiş hakkından yararlanarak
OBP na göre önlisans programlarına
kayıt yaptıran öğrenciler sınavsız geçiş
hakkı olan programlara yatay geçiş
başvurusu yapabilir.

Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş için
başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda
programa kayıt olabilmeleri için aranan
özel koşulların bulunması durumunda,
bu koşulları sağlayan öğrenciler başvuru
yapabilir

EVET

Yatay geçiş yapan öğrenciler yatay geçiş
hakkından vazgeçerek bir sonraki
başvuru döneminde gelmiş olduğu
yükseköğretim kurumuna geri dönebilir.

Özel yetenek sınavıyla
yerleşen öğrenciler yatay geçiş
yapabilir mi?

EVET
Özel yetenek sınavı ile kayıt olan
öğrenciler merkezi yerleştirme puanı ile
yatay geçiş başvurusu yapabilir.
Özel Koşul aranan programların
isimleri?

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri
Uçak Teknolojisi

HAYIR

Özel yetenek sınavı ile öğrenci
alan programlara yatay geçiş
başvurusu yapılamaz.

