
 

 

İZMİR KIZ LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 

 

 
 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre, 
  Genel Not Ortalamasına Göre, 

 

Girdiği yıldaki merkezi yerleştirme (YGS/LYS) puanı, her hangi bir programın taban puanına 
eşit veya yüksek olanların aşağıda belirtilen kurallar dâhilinde yatay geçişleri kabul edilebilir. 
 
Bu haktan yararlanmak için hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf olmak üzere tüm sınıf 
öğrencileri başvurabilir.  

Özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran adaylar kayıt olduğu yıldaki merkezi 
yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya 
yüksek olması halinde bu haktan yaralanabilirler, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul 
eden programlara başvuru yapılamamaktadır. 
 
Farklı puan türleri ile öğrenci kabul edilen programlara da geçiş yapılabilir.  

Örneğin, İktisat   (puan türü TM1)  programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme 
puanları arasında MF-4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF-4 puanının geçmek istediği Makine 
Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yatay geçiş 
yapabilir. 
 
Girilen yıldaki merkezi yerleştirme puanının yeterli olması halinde 2 yıllık(ön lisans) 
programlardan 4 yıllık(lisans) programlara veya 4 yıllık(lisans) programlardan  2 yıllık(ön 
lisans) programlara geçiş yapılabilir. 

 

Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar 
Arasında Geçiş için, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kurum 
içinde aynı düzeyde başka bir bölüme geçmesine olanak sağlanır. 
 



 

 

Başvurular, görevlendirilen komisyonlar tarafından değerlendirilerek öğrenim gördükleri 
bölüm ve aldıkları dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenen kontenjanlar dahilinde başka 
bölüme geçiş yapabilecek öğrenciler belirlenir. 
 
Başvuru Koşulları ve Değerlendirme 
 
1-Kurum içinde bölümler arasında yatay geçiş yapmak üzere yapılacak başvurularda 
aşağıda belirtilen koşullar aranır. 
 

a) Bulunduğu yükseköğretim programında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl 
öğrenim görmek 

. 
b) Geçmek istediği bölümün programında yer alan ortak derslerden başarılı olmak ve Ana Dal 
Programında, bulunduğu dönemin sonuna kadar aldığı derslerin notlarına göre belirlenen 
Genel Not Ortalaması(GNO)’nın en az 1.00 olması. 

 
c) Yatay geçiş yapmak istenilen diploma programına kabulde geçerli olan puan türünde 
alınan merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin en düşük taban 
puanından az olmaması.  

(Farklı puan türünden öğrenci alan bölüme yatay geçişlerde, ÖSYM’nin yerleştirmede dikkate 
aldığı esaslara göre oluşan puanı dikkate alınır.) 

 
ç) Belirlenen kontenjan içinde kalmak. 
 

2- Kurum içi yatay geçişler yalnız 2., 3., 4. ve 5. yarıyıllara yapılabilir. 
 

3-Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içinden yapılacak yatay 

geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

 

4-Kurum içinde, aynı düzeydeki diploma programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Meslek 

Yüksekokulu (2 yıllık) programlarından lisans (4 yıllık) programlarına; lisans (4 yıllık) 

programlarından Meslek Yüksekokulu (2 yıllık) programlara yatay geçiş yapılamaz. 

 



 

 

5-Kurum içinde bölümler arasında yapılacak yatay geçiş başvurularının 

değerlendirilmesinde;  

Öncelikle öğrencilerin not ortalamalarına bakılır.  

Eşitlik halinde, başarısız dersi olmayanlara veya daha az başarısız dersi olanlara öncelik 
tanınır.  

Eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin ÖSYS’deki yerleştirme puanına ait başarı 
sıralaması yüksek olana öncelik verilir. 
  

Burslu olarak yatay geçiş yapabilme şartları ; (Vakıflarda) 
  
İlgili yılda, aynı bursluluk türü olmayan bir programa yatay geçiş yapan öğrenciler 
burslarından feragat etmiş sayılırlar. 

Vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde öğrenciler  ücretli programlara yatay geçiş 
yapabilir,  

Burs verip vermeme kararının ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkisindedir. 

  

Tam Burslu olan öğrencilerden okumakta olduğu programdaki Genel Not Ortalaması (GNO) 

en az 3.00 olan  ve geçmek istediği programın ilgili yıldaki Tam Burslu kontenjanına ait ilgili 

puan türünde taban puanına eşit veya daha fazla ÖSYS puanına sahip olanlara, bulunduğu 

programın ilgili yıla ait tam burslu kontenjanının %10'unu aşmayacak şekilde kurum içinde 

başka programlara tam burslu olarak yatay geçiş yapmasına izin verilebilir. 

  

İlgili yılda geçtikleri programda aynı bursluluk türünün olması halinde, %50 ve %25 burslu 

kontenjanlardan yerleşen öğrencilerin geçtikleri programda bursları devam eder.  

lgili yılda aynı bursluluk türünün bulunmaması halinde burslarından feragat etmiş sayılırlar. 

Genel Not Ortalamasına göre Lisans(4 yıllık) programlarında 2. ve 3. sınıfın başında (3. 

ve 5. yarıyıllarda);  

Önlisans (2 yıllık) programlarında 1. sınıfın (2. yarıyıl) ile 2. sınıfı başında (3. yarıyılda) 

yatay geçişle öğrenci kabul edilir. 



 

 

Genel Not Ortalamasına göre yapılacak yatay geçişler Üniversite Senatosu tarafından 

belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu(YÖK)'e bildirilen kontenjanlar dahilinde 

değerlendirilir. 

 

a) Lisans(4 yıllık) Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki 

yarıyıl) öğrenim görmek. 

 

b) Meslek Yüksekokulu Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl 

öğrenim görmek. 

 

c)100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.29 genel not ortalamasına sahip 

olmak.  

(Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler 

de yatay geçiş için başvurabilir.) 

 

d) Yabancı dil hazırlık okumayanlar için üniversitenin yapacağı yabancı dil (İngilizce) 

yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı 

dil sınavlarından, belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmak. 

 

e) Uyarı ve kınama cezaları dışında her hangi bir disiplin cezası almamış olmak. 

 

2- Genel Not Ortalaması yeterli olmayan ancak, merkezi yerleştirme puanı, geçiş 

yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler de 

yatay geçiş için başvurabilir.  

Bu kapsamdaki başvurular Genel Not Ortalaması yeterli olan öğrenciler yerleştirildikten 

sonra kontenjan kalması halinde değerlendirilir. 

 

3- Açık veya uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş 

yapılabilir.  

Bunun için, GNO(Genel Not Ortalaması)’sının 100 üzerinden en az 80; 4.00 üzerinden 

en az 3.15 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek 

istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

 



 

 

4-İkinci öğretim diploma programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay 

geçiş yapmak isteyenlerin bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girmeleri ve ayrıca Genel 

Not Ortalamalarının 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden 2.29 olması gereklidir. 

 

5- Uluslararası ortak diploma programlarından aynı alandaki uluslararası ortak diploma 

programlarına veya aynı alandaki normal örgün öğretim programlarına ilgili mevzuatta 

belirtilen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla yatay geçiş yapılabilir. 

 

6-Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum dışından yapılacak yatay 

geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

 

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde uygulanan  

Mühendislik programlarına başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olan  

(2016 yılından itibaren), Mimarlık programlarına başarı sırası en düşük 200 bininci 

(200.000) sırada olan  

(2016 yılından itibaren), Tıp programlarına başarı sırası en düşük 40 bininci (40.000) 

sırada olan  

(2016 yılından itibaren) , Hukuk programlarına başarı sırası en düşük 150 bininci 

(150.000) sırada olan  

(2017 yılından itibaren) , Eğitim programlarına başarı sırası en düşük 240 bininci 

(240.000) sırada olan öğrenciler kurumlararası yatay geçiş başvurusunda 

bulunabileceklerdir. 

Öğrencilere  sadece bir defa yatay geçiş yapabilmesine olanak tanınmıştır. Ancak, yatay 

geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları 

yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmelerine de 

imkan tanınmıştır. 

Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara 

geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekmektedir,  



 

 

Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması 

durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekir. 

Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin de,  şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim 

programlarına başvuru yapabileceklerdir. 

 Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM 

merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. şart aranmamasına 

NOT: Bütün bunlara rağmen her üniversite yatay geçiş koşullarını kendisi oluşturabilir. 
Bunun için Üniversitelerin WEB sayfalarındaki yatay geçiş koşulları iyi incelenmelidir. 
   

Ayrıntılı bilgi için lütfen Rehberlik Servisine başvurunuz… 


