
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI 

Lokman Hekim Üniversitesi’ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 
Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır. 

 

1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 
Kılavuzunda yer alan yurdumuzda ve KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış 
adaylar başvuru yapabilecek, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış 
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir 
yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı 
yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir 
yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim 
kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde 
kapsamında başvuru yapamayacaklardır), NOT: YÖK kararı uyarınca KKTC'de öğrenim gören 
öğrenciler bahar yarıyılı için başvuru yapamayacaklardır.  

2) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının müracaat etmek istediği başka 
bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gereklidir,  

3) Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri 
yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla önlisans veya 
lisans programlarına yatay geçiş için müracaat edebileceklerdir (önlisanstan lisansa veya 
lisanstan önlisansa),  

4) ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt 
hakkı kazandıkları ilk yarıyılda başvuru yapamayacaklardır,  

5)  Ön lisans ve lisans programlarında Yatay Geçiş yapacak olan öğrenciler için; öğrencinin 
üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ÖSYS sonucunda oluşan ilgili yerleştirme puanının aynı yıl 
geçmek istediği burslu bölümün taban puanına eşit ya da yüksek olması durumunda ÖSYS 
Kılavuzunda belirtilen burs oranında burslu olarak eğitim görürler.  

6) Başvurusunu tamamlayan adaylar daha sonra tercih değişikliği yapamayacaktır.  
7) Yatay geçişle iki bölüme başvuru yapan adaylar “ Bir bölüme kesin kayıt yaptırmış ise 

başvurduğu diğer bölüm ile ilgili olan haklarından feragat etmiş sayılır.”  

*Terör suçu nedeniyle disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

