
Yatay Geçiş Sıkça Sorulan Sorular 

Kurum içi yatay geçiş şartları nelerdir? 

-Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

-Öğrenci, aynı anda birden fazla programa başvuru yapabilir. Ancak, öğrenci tercihi 

doğrultusunda sadece bir diploma programına kayıt yaptırabilir.   

-Kurum içi yatay geçişler ancak, aynı düzeydeki diploma programları arasında yapılabilir. 

-Kurum içi yatay geçiş için adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait 

AGNO' sunun 4 üzerinden en az 3,00 olması şarttır. Tekrar dersi bulunan, yarıyıl/yıl kaybı olan 

veya başvuru yaptığı döneme kadar almadığı dersi olan aday, yatay geçiş müracaatında 

bulunamaz.  

-İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler, ikinci öğretim ücreti öderler.  

-İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  

-Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın yüzde 

onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler, birinci öğretim diploma programlarına kontenjan 

dâhilinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.  

-Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için, disiplin cezası almamış olması gerekir. (8) 

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusuna engel teşkil etmez.  

-Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer 

şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.  

Kurum dışı yatay geçiş şartları nelerdir? 

-Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.  

-Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu 

dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması ve AGNO'sunun 100 üzerinden en az 65,0 veya 

4,00 üzerinden en az 2,50 olması şarttır. Tekrar dersi bulunan öğrenci yatay geçiş müracaatında 

bulunamaz.  

-Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.  

- İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, 

ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın yüzde onuna 



girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler, birinci öğretim diploma programlarına kontenjan 

dâhilinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.  

-Açık veya uzaktan öğretim programlarından, örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi 

için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki AGNO'sunun 100 üzerinden en az 80,0 

olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma 

programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.  

-Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusuna engel teşkil etmez.  

-Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında 

yapılabilir.  

-Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için, disiplin cezası almamış olması gerekir. 

Yurt dışı yatay geçiş şartları nedir?  

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında (KKTC hariç) öğrenim gören T.C. uyruklu 

öğrenciler; 

-Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim 

gören T.C. uyruklu öğrenciler, 1 ve son sınıf da dahil olmak üzere tüm sınıflara yatay geçiş 

başvurusu yapabilecektir. 

-Bu öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde asgari AGNO şartı ile (2,50/4) 

derslerdeki başarı durumu dikkate alınmayacaktır. 

-Başarı sırası şartı aranan programlar için, öğrencilerin ilgili yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda 

yer alan başarı sıralaması şartını sağlamış olmaları gerekmektedir. 

-Başarı sırası şartı aranmayan programlar için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla 

aldığı puanın, geçiş yapacağı programın Türkiye'deki en düşük taban puanına eşit veya yüksek 

olması gerekir.  

-Başvurular, öğrencinin öğrenim gördüğü programla aynı veya eşdeğer programlara 

yapılabilecek, farklı programlara başvuru kabul edilmeyecektir. 

-Yatay geçiş yapmak istediği diploma programının taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında 

öğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 

Bu öğrencilerin başvuruları, yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 



-Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya 

sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerin programlarından başvuru 

yapacak öğrenciler için, yurt içi kontenjan kadar kontenjan kullanılabilecektir.  

KKTC'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören T.C. uyruklu öğrenciler; 

-KKTC'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören T.C. uyruklu öğrenciler, sadece 2 ve 

3. sınıflara yatay geçiş başvurusu yapabilecektir. 

-Bu öğrencilerin en az 2,50 AGNO şartını sağlamaları ve başvuru yapacağı sınıfa kadar olan 

tüm dersleri almış ve başarmış olmaları, herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları 

gerekmektedir. 

-Öğrencilerin AGNO başarı şartının yanı sıra, başarı sırası şartı aranan programlar için, ilgili 

yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda yer alan başarı sıralaması şartını da sağlamış olmaları 

gerekmektedir. 

-Öğrencilerin AGNO başarı şartının yanı sıra, başarı sırası şartı aranmayan programlar için, 

öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla aldığı puanının, geçiş yapacağı programın 

Türkiye'deki en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması da gerekmektedir. 

-Yatay geçiş yapmak istediği diploma programının taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında 

öğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 

Bu öğrencilerin başvuruları, yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 

-Başvurular, öğrencinin öğrenim gördüğü programla aynı veya eşdeğer programlara 

yapılabilecek, farklı programlara başvuru kabul edilmeyecektir. 

-Bu öğrencilerin başvuruları yurt dışı yatay geçiş kontenjanları kapsamında 

değerlendirilecektir.  

Merkezi puan ile yatay geçiş şartları nedir? 

-Öğrencinin kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma 

programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci hazırlık sınıfı da dâhil 

olmak üzere tüm sınıflar için yatay geçiş başvurusu yapabilir. 

-Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar uyarınca, öğrencilerin başvuruları 

ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. 



-Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp 

sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. 

-KKTC'deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrenciler 

sadece güz yarıyılında başvuru yapabilecektir. 

Yatay geçişe ne zaman başvurulabilir? 

Kurum içi yatay geçiş; kontenjan ve başvuru koşulları, başvurunun son kabul edileceği günden 

en az on beş gün önce Üniversite web sayfasında duyurulur. Başvurular, gerekli belgeler ile 

birlikte ilgili birime yapılır.  , 

Kurum dışı yatay geçiş; yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile 

başvuru ve değerlendirme takvimi, YÖK’ün web sayfasında ilan edilir. 

Yatay geçiş nasıl değerlendirilir? 

-Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.  

-Yatay geçiş başvurularının geçerliliği, başvuruların değerlendirilmesi ve diploma programına 

yerleştirme işlemleri, ilgili birimin yatay geçiş komisyonu tarafından yapılır ve ilgili yönetim 

kurulu kararı ile yatay geçiş hakkı kesinleşir.  

-Yerleştirmeler AGNO üstünlüğüne göre yapılır. AGNO'ların eşitliği halinde Üniversiteye 

yerleştirme puanı esas alınır. 

-Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma 

programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci hazırlık sınıfı da dâhil 

olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin 

başvuruları ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. 

Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp 

sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. 

-Başvuru şartlarını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek 

aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla 

yedek adaylar çağrılır. 

 

 



 

Kurumlar arası yatay geçişe nasıl başvurulur? 

Gerekli Olan Belgeler  

-Transkript (e-devlet üzerinden veya Üniversiteden e-imzalı olarak alınan transkript de kabul 

edilecektir.) 

 -Alınan derslerin içerikleri. (Üniversitelerin bologna sayfalarından alınan ders içerikleri de 

kabul edilecektir.) 

-Disiplin durumunu gösteren belge veya yazı. (öğrenci belgeleri veya transkriptlerde bu bilgi 

varsa ayrı bir belge istenmeyecek veya kesin kayıt anında da bu belge verilebilecek) 

-Muafiyet başvuru formu (başvuru yapılan fakültenin web sitesinden alınacaktır.) 

-Başvuru dilekçesi  (Erzurum Teknik Üniversitesi web sayfası Öğrenci Daire İşleri Başkanlığı- 

Öğrenci-Yatay Geçiş başlığı altında Kurumlar arası yatay geçiş (Agno ile)/ Merkezi puanla 

yatay geçiş tıklanarak ‘’Başvuru Formu’’ tıklanır.) 

-Yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge veya yazı. (Kesin kayıt hakkı kazanan 

öğrenciler, kayıt esnasında verecektir.) 

-Belgelerin Türkçe çevirisi. (yurt dışından başvuranlar için)  

-Okul tanıma belgesi. (yurt dışından başvuranlar için) 

-ÖSYM sonuç belgesi  

Başvurular gerekli olan belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adreslere 

yapılır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden öğrenciler sorumlu olur. 

Başvuru Adresi ve İletişim: 

Fen Fakültesi – Havaalanı Yolu Üzeri Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Binası - 

Bölüm Sekreterlikleri Yakutiye/ERZURUM (444 5 388- dahili: 2564, 2191) 

 

 

 

 



Merkezi puanı ile yatay geçişe nasıl başvurulur?  

Gerekli Olan Belgeler 

-Transkript 

-Alınan derslerin içerikleri  (Üniversitelerin bologna sayfalarından alınan ders içerikleri de 

kabul edilecektir.) 

-ÖSYM sonuç belgesi 

-Başvuru dilekçesi (Erzurum Teknik Üniversitesi web sayfası Öğrenci Daire İşleri Başkanlığı- 

Öğrenci-Yatay Geçiş başlığı altında Kurumlar arası yatay geçiş (Agno ile)/ Merkezi puanla 

yataş geçiş tıklanarak ‘’Başvuru Formu’’ tıklanır.) 

-Muafiyet başvuru formu (başvuru yapılan fakültenin web sitesinden alınacaktır.) 

-Yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge veya yazı. (Kesin kayıt hakkı kazanan 

öğrenciler, kayıt esnasında verecektir.) 

Başvurular gerekli olan belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla aşağıda belirtilen 

adreslere yapılmalıdır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden öğrenciler sorumlu olacaktır. 

Başvuru Adresi ve İletişim: 

Fen Fakültesi – Havaalanı Yolu Üzeri Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Binası- 

Bölüm Sekreterlikleri Yakutiye/ERZURUM (444 5 388- dahili: 2564, 2191) 

Yatay geçiş değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir? 

Yatay geçiş değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında ilan edilir.  

Yatay geçiş öğrenim süresini etkiler mi? 

 Kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş ile diploma programını değiştiren öğrencilerin 

önceki diploma programında geçirmiş olduğu süreler öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam 

süre, kanunla belirtilen süreleri aşamaz. 


