
 

2020-2021 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ KURUMLARARASI YATAY GEÇĠġ 
 

A. Başvurular; bütün belgeler tamamlanmış olarak ilan edilen tarihlerde online olarak yapılır ve 

başvuruda istenen belgeler sisteme yüklenir. Koşulları sağlamayan veya eksik belge ile başvuran 

öğrencilerin başvuruları ret edilir. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

B. Yatay geçiş başvuru tarihleri;  

Tüm Programlar için Ek Madde-1 ve Ek Madde-2 Kapsamında Yapılacak 

Güz Dönemi Yatay GeçiĢ BaĢvuru Tarihleri 
01.08.2020 - 17.08.2020 

DiĢ Hekimliği Fakültesi 2020-21 Güz Dönemi Kurumlar arası(GNO ile) 

Yatay GeçiĢ BaĢvuru Tarihleri 
13.07.2020 - 17.07.2020 

Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak. 2020-21 Güz Dönemi Kurumlar arası(GNO ile) 

Yatay GeçiĢ BaĢvuru Tarihleri 
13.07.2020 - 17.07.2020 

Veteriner Fakültesi 2020-21 Güz Dönemi Kurumlar arası Yatay GeçiĢ 

BaĢvuru Tarihleri 
17.08.2020 - 20.08.2020 

Lisans/Önlisans Programları 2020-21 Güz Dönemi Kurumlar arası(GNO 

ile)Yatay GeçiĢ BaĢvuru Tarihleri 
17.08.2020 - 28.08.2020 

C. GNO ile başvuruda hazırlık sınıfı dâhil 1.sınıf/1.yarıyıl ile son sınıf/son yarıyıla yatay geçiş 

yapılamaz. Ek Madde-1 kapsamında ise üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler; hazırlık sınıfı, ara 

sınıflar ve son sınıf dâhil olmak üzere her yıl/yarıla yatay geçiş yapabilir. 
 

D. BaĢvuruda talep edilen belgeler; 
 

1. Öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı ders içeriği, 

2. Resmi onaylı transkript Belgesi(e-devletten veya e- imzalı olarak alınan transkript belgesi geçerli 

olup ayrıca onay gerekmez.) 

NOT: Transkript ve Ders içerikleri Genel Not ortalaması ile baĢvuracak adaylar için 

zorunludur. Ek Madde-1 ve Ek Madde-2 kapsamında baĢvuru yapan adaylar Transkript ve 

ders içeriklerini sunmaz ise intibakı 1.sınıfa yapılır. 
3. Disiplin cezası almadığına dair belge,(Transkriptte disiplin cezası ile ilgili açıklama var ise ayrıca bir 

belge istenmeyecektir) 

4. ÖSYS sonuç/yerleştirme belgesi, 

5. Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuru yapan adaylar için; daha önce bu haktan faydalanmadığını 

beyan eden taahhütname,  

6. Öğrenci Belgesi, (e-devletten veya e- imzalı olabilir) 
 

E. KKTC' de bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversitelerde kayıtlı olan 

öğrenciler GNO ile başvuracağı bölümde yurtdışı kontenjanı açılmamış ise müracaat edemez. Ek 

Madde-1 kapsamında yatay geçiş için başvurabilir. 

F. Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın kayıt olduğu yıldaki merkezi 

yerleştirme puanının, yatay geçiş için başvuru yaptığı diploma programının girdiği yıl itibarı ile taban 

puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. 

G. Genel Not Ortalaması(GNO) ile yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin yatay geçiş puanı, 

GNO’ sının % 30 ile ÖSYS Puanının % 70’ i toplanarak sıralama yapılır. 

H. GNO ile yatay geçiş başvurusu yapacak olan adayların; ayrılacağı programdaki tüm derslerini 

(ayrıldığı dönem dâhil) başarıyla geçmiş olması gerekmektedir. 

Ġ. Genel not ortalaması 2,5 ve üzeri olan öğrenciler müracaat edebilir. 

KURUM ĠÇĠ YATAY GEÇĠġLER; 

J. Üniversitemiz içinde bir fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun kendi 

bünyesindeki veya üniversitemizin diğer fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek 

yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu 

tarafından belirlenen kontenjanlar ve genel kriterler dâhilinde yatay geçiş yapılabilir. 

K. Kurum içi yatay geçişte; öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma 

programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma 

programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının taban puanından az 

olmaması şartı aranır. 

L. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı 

sıra yetenek sınavında da başarılı olması 


