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DUYURU 

ÖSYM PUANI İLE YATAY GEÇİŞ ( EK MADDE-1 ) Uygulama Esasları 

(2013-2014 Bahar Yarıyılı dahil) 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, 

Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelikle yayımlanan Ek Madde-1 çerçevesinde yapılacak uygulamalar 

aşağıdaki gibidir. 

1-  Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, başka bir diploma 

programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. (Örneğin, 

İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları 

arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği Gemi İnşaatı 

Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları 

çerçevesinde yatay geçiş yapılabilecektir.). 

2- Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf da dâhil olmak üzere, öğrenciler söz konusu maddeden 

yararlanabilecektir. Bu durumdaki adayların intibakı ilgili yönetim kurulu tarafından 

yapılacaktır. 

3- Üniversitemizin her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için ayrılan 

kontenjan web sitemizde yayımlanmaktadır.  

4- Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde, ilgili yükseköğretim programına başvuru 

yapıldığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu 

programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınacaktır. 

5- Söz konusu madde uyarınca, bir programa başvuran öğrenci sayısı başvurunun yapıldığı yıl için 

kontenjanı geçmemesi durumunda adayların kayıtları yapılacaktır. Başvuran aday sayısının 

kontenjandan fazla olması durumunda, ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 

kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.  

6- DGS ile yerleşen öğrencilerin DGS puanları dikkate alınarak yatay geçiş işlemleri yapılacaktır.  

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 yapılamayacaktır. 

8- Öğretim dili Türkçe programından tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan 

programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekmektedir. Hazırlık sınıfında 

veya birince sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması 

durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir,  

9- Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki 

ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacak, başarı veya başka bir şart 

aranmayacaktır.  
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