
Kurumlar arası yatay geçiş koşulları: 

(1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. 

(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş 

olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 

2.00 olması şarttır. 

(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş 

yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş 

başvurusu yapabilir. 

(4) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma 

programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş 

yapılamaz. 

(5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş 

yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu 

sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma 

programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. 

(6) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma 

programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim 

programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki 

genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi 

yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya 

yüksek olması gerekir. 

(7) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim 

veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri 

programın ücretini öderler. 

(8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu 

Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için İngilizce hazırlık sınıfını 

başarmış veya muaf olmak, hazırlık sınıfı okumayanların İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller 

Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya 

uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya 

muadili puan almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır. 

(9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay 

geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine 

kadar ilgili birimlere başvuruda bulunurlar. 

(10) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil 

etmez. 

(11) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. 

Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma 

programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir. 

 

(12) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları 

arasında yapılabilir. 

(13) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı 

ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da 

başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, 

merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz. 

(14) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması 

gerekir. 


