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KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ 

          Bir fakülte veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversite içinde yer alan diğer 

fakülte veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına belirlenen 

kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir. Bunun için; 

a) Ağırlıklı Genel Not ortalaması (AGNO) ile ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına 

ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki 

yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

b) Öğrencinin başvuru sırasında Üniversitedeki bir ön lisans veya lisans programına kayıtlı olması ve o 

dönem sonunda hangi nedenle olursa olsun, Üniversite ile ilişiğinin kesilmemiş olması zorunludur. 

c) 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. 

ç) Öğrencinin, İngilizce hazırlık sınıfı dışında ön lisans programında en az bir yarıyılı ve lisans programında 

en az iki yarıyılı tamamlamış olması zorunludur. 

d) Öğrencinin;  

I. Ön lisans programlarında birinci yarıyıl sonunda en az otuz, ikinci yarıyıl sonunda en az altmış,  

II. Lisans programlarında birinci yılsonunda en az altmış, ikinci yılsonunda en az yüz yirmi, AKTS 

krediyi tamamlamış olması zorunludur. 

e) Öğrencinin kurum içi yatay geçişe başvurduğu döneme kadar müfredatında sorumlu olduğu tüm 

derslerini dönem kaybı olmaksızın almış ve bu derslerden AKTS kredili olanlarından en az DD AKTS 

kredisiz olanlarından BL harf notunu sağlamış olması ayrıca başvuru yaptığı dönem başında aldığı not 

dökümünde AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gereklidir.  

f) Öğrencinin bulunduğu programda yatay geçiş yapacağı yarıyıla kayıtlı olması ve o yarıyılı okumamış 

olması zorunludur. 

g) Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması gereklidir.  

ğ) Yatay geçiş yapan öğrencinin daha önceki yükseköğretim programlarında geçirdiği süre öğrencinin 

başvuracağı yarıyıl hesabına katılır. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

a) Öğrenci Belgesi (Aslı/E-İmzalı/E-Devlet) 

b) Not Durum Belgesi (Transkript) (Aslı/E-İmzalı/ E-Devlet) 

c) ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi 

ç) Disiplin Cezası Almadığını Gösteren Belge (Aslı/E-İmzalı) (*Öğrenci Belgesi veya Not Durum 

belgesinde disiplin cezası almadığını gösteren bilgi var ise ayrı bir belgeye gerek yoktur.) 

d) İkinci öğretimden birinci öğretime geçiş yapmak isteyen öğrenci için %10’a girdiğini gösteren belge 

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 

a) Öğrenci Belgesi (Aslı/E-İmzalı/E-Devlet) 

b) Not Durum Belgesi (Transkript) (Aslı/E-İmzalı/E-Devlet) 

c) ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi 

ç) Disiplin Cezası Almadığını Gösteren Belge (Aslı/E-İmzalı) 

d) İkinci öğretimden birinci öğretime geçiş yapmak isteyen öğrenci için %10’a girdiğini gösteren belge 

 

 

 



➢ Muafiyet ve İntibak İşlemleri İçin; 

▪ Dilekçe 

▪ Not Durum Belgesi (Transkript) (Aslı/E-İmzalı/E-Devlet) 

▪ Eğitim-Öğretim Planı (Müfredat) ve Ders İçerikleri 

 
* Daha önce öğrenim gördüğü üniversitelerdeki derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler kesin kayıt 
sırasında yukarıda belirtilen belgelerle birimlerine başvururlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme 
alınmaz. 
 


