
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 

 

Kurum içi yatay geçiş hakkında merak ettikleriniz için tıklayınız 

1: Kurum içi yatay geçiş ne şekilde yapılabilir? 

Genel not ortalamasına ve merkezi yerleştirme puanına göre (Ek madde 1) olmak üzere iki 

şekilde kurum içinde yatay geçiş yapılabilir.  

 

2: Merkezi Yerleştirme Puanına göre kurum içi yatay geçiş nasıl yapılır? 

Kayıt olduğunuz yıldaki ÖSYM puanınızın, yatay geçiş yapmak istediğiniz programın taban 

puanına eşit veya yüksek olması gerekir.  

Merkezi Yerleştirme Puanına göre; Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil olmak üzere tüm 

sınıflarda yatay geçiş başvurusu yapılabilir.  

 

3: Genel not ortalamasıyla kurum içi yatay geçiş nasıl yapılır? 

Genel not ortalamasıyla geçiş yapabilmek için; Bölümünüzde en az 1 dönem okumuş olmanız 

gereklidir. Hazırlık sınıfında okurken genel not ortalamasına göre yatay geçiş yapılamaz.  

Bölümünüzde okurken aldığınız derslerle yatay geçiş yapmak istediğiniz bölümde ortak olan 

derslerden başarılı olmanız ve Genel Not Ortalamanızın Tıp Fakültesi için 4.00 üzerinden en az 

2.72, diğer lisans ve önlisans programları için 4.00 üzerinden en az 1.00 olması gerekir.  

Bu şartların dışında kayıt olduğunuz yıldaki ÖSYM puanınızın, yatay geçiş yapmak istediğiniz 

bölüm için Türkiye genelinde herhangi bir üniversitenin puanına yetiyor olması gerekmektedir. 

 

4: Genel not ortalamasıyla kurum içi yatay geçiş için en son ne zaman başvuru yapabilirim? 

İki yıllık önlisans programlarında en geç 2. Sınıfın başında, dört yıllık lisans programlarında en geç 

3. Sınıfın başında, Tıp Fakültesinde ise en geç 5. Sınıfın başında başvuru yapılabilir. 

 

5: Kurum içi Yatay Geçişte özel koşullar ve başarı sıralaması koşulu aranmakta mıdır? 

ÖSYM Kılavuzunda özel koşulları olan programlara ve başarı sırası aranan programlara 

yapılacak yatay geçişlerde bu koşulların da sağlanması gerekir. 

 

6: Kurum içi yatay geçişte hazırlık sınıfı okumak zorunlu mu? 

Eğer geçmek istediğiniz bölümün zorunlu hazırlık sınıfı var ise her iki geçiş yönteminde de hazırlık 

sınıfından başarılı olmanız ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 

belirlenen başarı düzeyinde bir puan almış olmanız gerekmektedir.  

https://youtu.be/HbPs5ulWF0w


 

 

 

7: Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara kurum içi yatay geçiş nasıl 

yapılır? 

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara sadece genel not ortalamasına göre 

kurum içi yatay geçiş başvurusu yapılabilir, merkezi yerleştirme puanına göre kurum içi yatay 

geçiş başvurusu yapılamaz. 

 

8: Bulunduğum bölümde burslu olarak okumaktayım, yatay geçiş yaptığımda 

bursum/indirimim devam edecek mi? 

Öğrenciler kurum içi yatay geçiş yaptıklarında burslarından/indirimlerinden feragat etmiş sayılırlar.  

Yeni bölümlerinde ücretli olarak devam ederler. 

 

9: Kurum içi yatay geçiş başvurusunu ne zaman ve nereden yapabilirim? 

Başvurular dönem başlarında online olarak alınmakta, başvuruya dair ayrıntılı duyurular 

Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. 

 

10: Kurum içi yatay geçişe başvurmam nedeniyle bulunduğum bölümle ilişiğim kesilir mi? 

Başvurular değerlendirildikten sonra sizlere olumlu ya da olumsuz bilgilendirme yapılıp “kesin 

kayıt formu” doldurmanız istenmektedir 

Yeni bölüme kesin kaydınızın yapılmasına ilişkin formu doldurmamanız halinde geçişiniz 

tamamlanmayacak ve eski bölümünüzde eğitiminize devam etmiş olacaksınız. 

 

11: Dönem kaydımı dondurdum veya pasif öğrenciydim, bu durum yatay geçiş yapmama 

engel midir? 

Kayıt dondurmuş olmak veya kayıt yenilememiş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için 

engel teşkil etmez. 

12: Başvuru esnasında kaç bölüme yatay geçiş başvurusu yapma hakkım vardır? 

En fazla 3 bölüme başvuru yapabilirsiniz. 1. tercihinizdeki bölümden başlamak üzere şartları 
sağlayıp sağlamadığınız incelenerek değerlendirme yapılır.  

 

13: Kurum içi yatay geçiş sonuçlarının ilanı ne şekilde yapılmaktadır? 



Yatay geçiş değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. 

 

14: Kurum içi yatay geçiş yapmam hailinde önceki bölümümde aldığım tüm dersler 
sayılacak mı?  

Okuduğunuz bölümde aldığınız dersler yatay geçiş yapmak istediğiniz bölüm tarafından 
değerlendirildikten sonra muaf olduğunuz dersler yeni bölümünüze ait transkriptinize işlenir.  

Yeni bölümünüzde alt sınıflara ait almanız gereken dersler öngörülebileceğinden dönem uzama 
ihtimali olabilmektedir. 

 

 


