
 

Başvuru Koşulları 

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş 
başvurusunda bulunabilirler: 

 Türkiye veya KKTC’deki üniversitelere kayıt yaptırmış olanlar, 
 Üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak 

istenilen lisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar, 
 Hazırlık sınıfları dahil tüm ara sınıflarda öğrenci statüsünde kayıtlı bulunanlar, 
 Üniversiteye Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre, sınavsız geçişten yararlanarak veya 

MTOK programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden puan koşulunu yerine getirenler,(özel 
yetenek sınavına göre öğrenci kabul eden bölümlere merkezi yatay geçiş puanı ile 
öğrenci kabul edilmez.) 

 Ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden puan koşulunu yerine getirenler, 
 Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmayanlar (Daha önce merkezi 

yerleştirme puanıyla diğer üniversitelere yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS/DGS 
merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru 
tarihlerinde başvuru yapabilirler) 

 2016 ve önceki giriş yıllarında kayıt olanlar.  

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş 
başvurusunda bulunamazlar: 

 Kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği lisans 
programının o yılki taban puanından düşük olanlar, 

 ÖSYM tarafından belirtilen yükseköğretim kurumlarına yerleşen ancak kayıt 
yaptırmayanlar, 

 ÖSYM tarafından kılavuzda yer alan (T.C. veya KKTC hariç) yurt dışındaki diğer 
yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış olanlar, 

 Başvuru yapılan tarih itibariyle Üniversiteden ilişiği kesilmiş bulunanlar, 
 Üniversiteye yurt dışı öğrenci kabul koşullarına göre kabul edilip kayıt olanlar, 
 Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapanlar. Daha önce merkezi 

yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu 
kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler. 

 2017 yılı ÖSYS sonucunda Üniversiteye kayıt olanlar, 
 Askeri yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı olanlar.  

Genel Durumlar: 

 Kayıt dondurmuş olmak veya kayıtsız öğrenci statüsünde başvuru yapmak için engel 
değildir. 

 Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte 
olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek 
istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş 
yapılamamaktadır. 

 


