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Başka Bir Üniversiteye Yatay Geçiş Başvurusu Yapmak İstiyorum, Ne 
Yapmalıyım? 

Faaliyetin Takip Edileceği Adres 
Yatay Geçiş Başvurusu Yapmak İstediğiniz Üniversitenin Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığının >>  Web Sitesi >> Duyurular Menüsünden Takip 
Ediniz. 

Faaliyetin Başlangıç Tarihi 
Yatay Geçiş Başvurusu Yapmak İstediğiniz Üniversitenin Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığının >>  Web Sitesi >> Duyurular Menüsünden Takip 
Ediniz. 

Faaliyetin Bitiş Tarihi 
Yatay Geçiş Başvurusu Yapmak İstediğiniz Üniversitenin Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığının >>  Web Sitesi >> Duyurular Menüsünden Takip 
Ediniz. 

Sorumlu Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  

Sorumlu Birime Teslim Edilmesi Gereken Evraklar 

1- Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi. 
2- Not Durum Belgesi (Transkript). 
3- Ders İçerikleri. 
4- ÖSYS Sonuç Belgesi (Kayıtlı olduğu programdan farklı bir programa 
müracaat edeceklerden LYS/ YKS sonuç belgesi).  
5- Öğrenci Belgesi. 
6- Disiplin Belgesi. 
7- Yurt Dışından Geçişlerde YÖK’ten Denklik Belgesi. 

İletişim Kurabileceğiniz E-Posta Adresi  ziraat@subu.edu.tr   

 

Yatay Geçiş Nedir? 
Mevcutta eğitimine devam eden öğrencilerin, eş değer diploma programlarına; bölüm ortalamaları veya 
merkezi yerleştirme puanları ile kayıt yapmayı planlayan öğrencilere belirli kurallar çerçevesinde geçiş hakkı 
vererek tekrar üniversite sınav stresi yaşamadan geleceğinizi planlamanızı sağlayan bir uygulamadır. 
 

Yatay Geçiş Yöntemleri Nelerdir? 
Yükseköğretim Kurulunun yönetmeliğine göre, 3 yöntemle yatay geçiş gerçekleştirilebilir. 
Yatay Geçiş yapmak istediğiniz bölüm, şu an okuduğunuz üniversitede ise >> Kurum İçi Yatay Geçiş, 
Yatay geçiş yapmak istediğiniz üniversite farklıysa >> Kurumlar Arası Yatay Geçiş, 
ÖSYM puanı ile yatay geçiş yapmak için ise >> Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş yöntemini tercih 
etmelisiniz. 
 
1- Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş 
Öğrenciler kayıtlı oldukları üniversite içinde ilgili diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu 
tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. 
 
Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite 
içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer 
düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş 
yapılabilir. 
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Aynı yükseköğretim kurumunda, aynı programlarda birinci öğretimden, ikinci öğretime kontenjan sınırlaması 
olmaksızın geçiş yapılabilir. 
 
Yetenek sınavı ile girilen programlara geçişte, diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı 
aranır.  
 
Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları 
arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği 
diploma program için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma 
programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az 
olmaması şartı aranır. 
 
2- Kurumlararası Yatay Geçiş 
Kurumlararası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında 
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. 
 

A- Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş 
Yükseköğretim kurumlarından herhangi birine kayıtlı tüm öğrenciler merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş 
yapabilir. Öğrencinin, eğitim aldığı üniversiteye girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği 
üniversitedeki programın o yılki taban puanına eşit veya daha yüksek ise yatay geçiş başvurusu yapabilir. 
Hazırlık sınıfı ve son sınıf dâhil olmak üzere bu geçiş hakkından yararlanabilirler. 
 

B- Ortalama İle Yatay Geçiş 
Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 
üzerinden 60 olması şartı aranır. 
 
Önlisans derecesindeki öğrenciler 2. ve 3. akademik yarıyıllarda geçiş yapabilirler. 
 
Lisans derecesindeki öğrenciler;   
 
(4 yıllık eğitim veren) 3. 4. 5. ve 6. akademik yarıyıllarda geçiş yapabilirler. 
 
(5 yıllık eğitim veren) 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. akademik yarıyıllarda geçiş yapabilirler. 
 
(6 yıllık eğitim veren) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. akademik yarıyıllarda geçiş yapabilirler. 
 
Açık ve uzaktan öğretimden başvuru yapan öğrenciler için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki 
genel not ortalaması üniversite senato kararlarına göre değişmekle beraber genel olarak en az 3.15/4.00 
(100’lük sistemi kullanan programlar için en az 80/100) veya üzeri olması şartı aranır. 
 

3- Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş 
Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban 
puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere Yükseköğretim Kurulu 
tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda 
ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. 
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Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan 
sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler 
ikinci öğretim ücreti öderler. 
 
Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş 
yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sının ilk yüzde onuna 
girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş 
yapabilirler. 
 
Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. 
Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim 
görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu 
yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına 
eşit veya yüksek olması gerekir. 
 
Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğim veren diploma programlarına 
yatay geçiş yapılabilir. 
 
Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.  
 

 

Aşamalar Yapılması Gerekenler 

1. Aşama Yatay Geçiş Kontenjan Takvimi ve Listesi İçin; 
https://eyoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ogrenci/index.zul >> Adresini Takip Ediniz. 

2. Aşama 
Yatay Geçiş Başvuru İşlemleriniz İçin;  
Yatay Geçiş Başvurusu Yapmak İstediğiniz Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının >>  
Web Sitesi >> Duyurular Menüsünden Takip Ediniz. 

3. Aşama 
Yatay Geçiş Başvurusu Yapmak İstediğiniz Üniversitenin Sorumlu Birimine Teslim Edilmesi 
Gereken Evraklar İçin; 
Hafta İçi Her Gün 08:30 – 12:30 Arası, 13:30 – 17:30 Arası ……..@subu.edu.tr (Öğrenci E-
Posta) hesabınızdan ziraat@subu.edu.tr adresine talepte bulunabilirsiniz. 

4. Aşama 
Yatay Geçiş Başvurusu Yapmak İstediğiniz Üniversitenin Sorumlu Birimine Teslim Edilmesi 
Gereken Evraklar İçin; 
Hafta İçi Her Gün 08:30 – 12:30 Arası, 13:30 – 17:30 Arası Öğrenci İşleri Birimine gelebilir ve 
başvuru yapabilirsiniz.  
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