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Öğrencinin başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir; 

a) Ağırlıklı Genel Not ortalaması (AGNO) ile ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son 

yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

b) Ön lisans diploma programı öğrencisinin, en az bir yarıyılı tamamlamış olması zorunludur.  

c) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğretim kurumunda eşdeğer diploma 

programına kayıtlı veya izinli olması ve öğrencilik haklarından yararlanıyor olması zorunludur.  

ç) Öğrencinin kurumlar arası 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 2,29 

(yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 60/100) olması gereklidir.  

d) Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması gereklidir.  

e) İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk 

%10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına 

kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. 

f) Açık veya uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi 

için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının  

100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, 

geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

(İkinci Üniversite kapsamında kayıt olanlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararı 

gereği başvuru yapamaz) 

g) Yatay geçiş ile gelen öğrencinin daha önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdiği süreler de 

öğrencinin başvuracağı yarıyıl hesabına katılır.  

ğ) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci 

alınan diploma programına geçişlerde, diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı 

olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi 

yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.  

h) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

ı) Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan 

öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

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

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

c) 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.) 

ç) ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi 

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) Eğitim-Öğretim Planı (Müfredat) 

ç) Ders İçerikleri 

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

e) ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi 

f) Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge (Kayıtlı Oldukları Üniversiteden 

Alacaklar) 

g) İkinci Öğretimden Birinci Öğretime Geçiş Yapan Öğrenci İçin %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. 

 


