
Ek madde 1 dikkat edilecek hususlar

1. Adayın YÖKSİS kontrolü yapılırken;

a. Sınıf bilgisi kontrol ve düzenlemelerinin yapılması (aynı bölüme başvuru yapanların kaldığı 

sınıftan devam etmesi farklı bölümden gelen öğrencilerin sınıflarının bir (1) yapılması.)

b. Eğitim dili yabancı dil olan programlara;

 Yabancı Dil sınavından Başarılı olan öğrencilerin diğer koşulları da sağlamaları durumunda 

başvurularının onaylanması, (Hazırlık sınıfı atlatılarak sınıf düzeltmesi yapılacak)

 Yabancı Dil sınavından Başarısız olan öğrencilerin ise hazırlık sınıfı süresi 2 yıl olduğundan; 

YÖKSİS kontrollerinin yapılıp hazırlık hakkı varsa ‘Başvurduğu sınıf’ bilgisinin 0 (sıfır) yapılıp 

başvurusunun onaylanması gerekmektedir.

 Kayıtlı olduğu Eğitim Dili Türkçe olup başvurduğu programın eğitim dili yabancı dil ise Hazırlık 

hakkı bulunmaktadır. (‘Başvurduğu sınıf’ bilgisinin 0 (sıfır) yapılıp başvurusunun onaylanması 

gerekmektedir.)

 Kayıtlı olduğu Eğitim Dili Yabancı Dil olup başvurduğu eğitim dili aynı ya da farklı yabancı dil 

ise toplamda 2 yıl hazırlık hakkı olduğundan adayın hazırlık hakkı bulunmamaktadır. 

(Başvurusunun reddedilmesi gerekmektedir.)

 Yabancı dil sınavına girmeyen öğrencinin de başarısız öğrenci gibi değerlendirilmesi ve hazırlık 

hakkı olması durumunda hazırlık sınıfına alınması

2. Daha önce Ek madde-1 yapıp yapmadığı 

3. Yatay geçiş  yaptığı programda ‘Aktif’ öğrenci (Kayıt dondurmuş da olabilir) olması

4. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği 

yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapıp yapmadığına bakılması

5. İlgili yılda özel yetenek sınavı ile alınıp alınmadığı

6. Teknoloji Fakültesi M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih 

yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih 

edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapıp 

yapmadığı
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Kurumlararası Yatay Geçişlerde Dikkat Edilecek Hususlar

1. Adayın YÖKSİS kontrolünün yapılırken; 

 Adayın tamamladığı yarıyıl bilgileri ile YÖKSİS sınıf bilgisi/yarıyıl eşleştirilmelidir.

 Yöksis te sınıfı atlatılmış öğrenciler bulunduğundan öğrenci belgesi ile bakılması önem arz 

etmektedir.

2. Transkript incelemesi (Almadığı dersi veya başarısız dersi var mı?)

3. İkinci öğretimden birinci öğretime geçişlerde %10 belgesini adaylar başvuru yaparken  taahhüt 

etmiştir. Kayıt esnasında zorunludur.

4. Eğitim dili yabancı dil olan programlarda;

 Üniversitenizin yapmış olduğu yeterlik sınavında başarısız olan adayların başvurusunun 

reddedilmesi

 Yabancı Dil sınavından Başarılı olan öğrencilerin diğer koşulları da sağlamaları durumunda 

başvurularının onaylanması

Kurumiçi Yatay Geçişler Dikkat Edilecek Hususlar

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi için başvuru sisteminde iyileştirme yapılmıştır. Adaylar  

evrak yüklemeyecektir ve tüm kontroller (başarısız ders, almadığı ders vs.) sistemsel yapılacaktır. 

Biriminiz tarafından yapılması gereken herhangi bir husus bulunmamaktadır.


