BAŞVURU KOŞULLARI
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE
(EK MADDE- 1 KAPSAMINDA)
1. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği diploma
programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Örneğin,
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 yapabilir.
2. YÖK’ün Hukuk, Mühendislik, Mimarlık programları için belirlediği başarı sırası sağlanmış
olmalıdır.
3. Yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf da dahil olmak üzere
kayıtlı bulunan tüm öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabilecektir. Kayıt
dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
4. Her eğitim öğretim yılının güz yarıyılı için başvurular, üniversitemiz akademik takviminde
belirtilen tarih aralığı içerisinde yapılacaktır. Bahar yarıyıllarında Ek Madde-1
kapsamında yatay geçiş öğrencisi kabul edilmeyecektir.
5. İlgili madde uyarınca bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl
için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %30'unu geçmemesi durumunda
adayların kayıtları yapılır, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda
YKS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.
6. Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin YKS Kılavuzunda programa
kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları
sağlamaları gereklidir.
7. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, halen öğrenim görmekte olduğu diploma
programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi
yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.
8. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan
programlara geçişte öğrencinin İngilizce dil şartını sağlaması gereklidir, hazırlık sınıfında
veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin İngilizce dil şartını sağlamaması
durumunda İngilizce dil hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir. İkinci veya daha üst
sınıflarda yapılacak yatay geçişlerde İngilizce dil şartının sağlanması mutlak surette
gereklidir. Başvuru sırasında öğrencinin transkriptinde yazılı olan sınıfa göre
değerlendirme yapılır.
9. Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği
yıldaki YKS merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz.
10. Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler; ancak, söz
konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler, isterlerse YKS merkezi yerleştirme
sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru
tarihlerinde geri dönebilirler.
11. Yurt dışından Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapılamaz.

