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Kurumlar Arası Yatay Geçiş (Not Ortalaması ile) Şartları 

• Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer 
diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar 
çerçevesinde yapılır. 

 
• Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma 

programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki 
yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

 
• Öğrenci kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması 

en az 4 üzerinden 2,29 ya da 100 üzerinden 60 olmalıdır. Açıköğretim fakülteleri için ise kurumlar 
arası yatay geçiş not ortalaması şartı 100 üzerinden 80 ya da 4 üzerinden 3,15 olmalıdır. 

 
• Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma 

programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı 
bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim 
diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. 

 
• Yatay geçiş yapabilmek için öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim programında 

sorumlu olduğu tüm dersleri alarak başarılı olması ve kayıt dondurma dışında dönem kaybetmemiş 
olması gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

 
• Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine 

dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları 
kullanılır. 

 
• Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması 

gerekir. 
 
• Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim 

gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma 
vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu 
diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu Ön Lisans veya lisans diploma programına 
eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır, 

 
• Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencinin yurtdışı yükseköğretim kurumunda, 

yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl okumuş olması ve ayrılacağı kurumda öğretim süresinde 
sağladığı genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2,29 ya da 100 üzerinden 60 olmalıdır. İlk yıl 
sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yıl sonunda yatay geçiş yapılamaz, 

 
• Yatay geçiş işlemleri "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılır. 
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