KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

1) Kurum içi yatay geçişler, kontenjan belirlenen her program için, en erken ikinci yarıyıl
başında, en geç beşinci yarıyıl başında yapılır.
2) Farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları
arasında yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için, 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 en düşük taban puanından az
olmaması şartı aranır.
3) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer
şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
4) Hukuk Fakültesi’ne kurum içi yapabilmek için 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli
öğrencilerin başarı sırasının ilk 150 (*) bin içinde olması gereklidir.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Programı’na yatay geçişlerde
2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 200 bin içinde olması gereklidir.
Mühendislik Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli
öğrencilerin başarı sırasının ilk 240 bin içinde olması gereklidir.
5) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına yatay geçiş
yolu ile gelecek 2015 yılı girişli öğrencilerden kayıt sırasında 2015 yılı ÖSYS
Kılavuzunda da belirtilmiş olan “. Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin
Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh
sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç
kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış
olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak,
boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5
fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik
bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden
ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir” koşulunu yerine getirme şartı
aranır.
6) Türkçe eğitim yapan program öğrencilerinin kısmen veya tamamen İngilizce eğitim
yapan programlara geçiş yapabilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları veya uluslararası geçerliliği olan
belge sunmaları gereklidir. İngilizce yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kısmen veya
yabancı dilde eğitim yapan programlara geçiş başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır.

(*) Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 21 Haziran 2017 tarihli kararına uygun
olarak değiştirilmiştir.

