
KOŞULLAR 

1. Genel not ortalamasına göre yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır. 

2. Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar 
dahilinde yapılır. 

3. Yurt İçindeki Üniversitelerden Lisans programlarının, birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemleri 
ile bölümlerin son iki dönemine, meslek yüksekokullarının birinci dönem ile son dönemine 
yatay geçiş yapılmaz. 

4. Yatay geçiş müracaatında bulunabilmek için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumda 
genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şarttır. (4’lük sistemde en az 2.30, 5’lik 
sistemde en az 2,86). 

5. Yükseköğretim kurumlarında ikinci 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. KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir 
sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının 
yüzde 15’ini aşamaz. 

7. KKTC’de eğitim gören öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için öğrenim 
gördükleri yükseköğretim programına ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme sonucuna göre 
kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir. 

8. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren Yurt Dışında ve KKTC’de eğitim gören 
öğrencilerin başarı sırası aranmayan programlar için öğrencini merkezi sınava girdiği yıl 
itibariyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi 
yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer 
üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması 
gerekmektedir. 

9. Genel Not Ortalaması ile yatay geçişlerde sadece ilgili bölümlerin mevcut sınıfları için geçerli 
olacaktır. Üniversitemizde eğitim bulunmayan sınıflar için yapılan başvurular reddedilecektir. 

10. Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Rankings of World 
University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University 
Rankings) tarafından yapılan dünya sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’ de yer alan 
üniversite ÖSYS/YKS puanı veya muadil belge şartı aranmamaktadır. 

1. Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Rankings of World 
University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University 
Rankings) tarafından yapılan dünya sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’ de yer almayan 
öğrenciler için yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS/YKS 
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari ÖSYS/YKS 
Puanına ve muadil belgelere sahip olması gerekmektedir. 

2. İlgili yönetmeliğin “Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, önlisans 
diploma programlarının ilk yarıyıl ve son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki 
yarıyıl ve son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.” Biçimindeki 6’ıncı maddesi hükmünce 

https://www.lokmanhekim.edu.tr/wp-content/uploads/2020/07/Muadil-belgeler.docx


yatay geçiş başvuruları kısıtlanmış olan öğrencilerin de, programa kayıt yaptırmadan sadece dil 
eğitimine devam eden öğrenciler hariç, bu dönemde yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. 

3. “Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıt olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere 
ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.”  

4. Yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir sınıfına yatay 
geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’ini 
aşamaz. 

5. Yatay geçişlerde sadece ilgili bölümlerin mevcut sınıfları için geçerli olacaktır. 
Üniversitemizde eğitim bulunmayan sınıflar için yapılan başvurular reddedilecektir. 

11. Üniversitemizin her yıl yatay geçiş için kurulan Üniversite Yatay Geçiş Komisyonu, adaylara 
akademik başarılarına göre sınırlı sayıda kısmi öğrenim bursu (%25, %50 oranında) sunabilir. 
Burs taleplerini online başvuru yapılan sayfada belirtilen alana girilmesi gerekmektedir. 

 


