
 

 

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi programlarına yurt içi diğer üniversitelerden Merkezi Yerleştirme 

Puanına Göre Yatay Geçiş başvurusu için gereken koşullar aşağıda belirtilmiştir: 

 Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş: (Ek Madde/1 - 21/09/2013 tarih ve 28772 

sayılı RG) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği 

üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki  taban puanına eşit veya yüksek 

olması durumunda, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim 

döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu 

durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları 

tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM 

Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla yatay 

geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı 

en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul 

edilir. 

 

 Öğrenci, başvuru sırasında eşdeğer bir diploma programında kayıtlı öğrenci statüsünde 

bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş başvurusu 

yapmak için engel değildir. 

 

 Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, başka bir diploma 

programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine, 

(Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi 

yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının 

geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek 

olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)  

 

 Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte 

olduğu  diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma 

programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz. 

 

 DGS ile yerleşen öğrencilerin başvurularında DGS puanları dikkate alınacaktır. 

 

 Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme 

ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz. 

 

 Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa 

yerleştiği yıldaki ÖSYM Merkezi Yerleştirme Puanı dikkate alınacaktır, başarı vb. şart 

aranmayacaktır. 

 

 Her eğitim öğretim döneminde eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren en 

geç bir ay içinde başvuru yapılabilir. 

  

 

 



 

Başvuru için Gerekli Belgeler 
Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar 

teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 

1- Başvuru formu ile bir adet fotoğraf 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

3- Öğrenci Belgesi  

4- Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi ÖSYM sınav sonuç belgesi (İnternet çıktısı) 

5- Transkript  

6- Ders içerikleri 

7- Lise diplomasının fotokopisi. 

 

 

http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/ogrenci-isleri-daire-baskanligi/yatay-gecis/Kurumlararasi-Yatay-Gecis-Formu.doc

