SIKÇA SORULAN SORULAR
KATKI PAYI VE ÖĞRENĠM ÜCRETĠ
1 – Katkı payı ve öğrenim ücreti ne kadardır?
Cevap: Üniversitede öğrencinin her dönem için ödeyeceği katkı payı ve öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
ve 46 ncı maddeleri dikkate alınarak hesaplanır.
2 - Hangi durumlarda katkı payı ve öğrenim ücreti ödenir?
Cevap: Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süreler için katkı payı veya öğrenim ücreti öder.
İkinci öğretim öğrencilerinden; hazırlık sınıfı hariç bulundukları yarıyılın tüm derslerini alan ve başarılı olanlardan,
bulundukları sınıf mevcudunun ilk %10’una girmek suretiyle bir üst yarıyıla geçmiş olan öğrenciler, bir üst yarıyılda
yalnız o yarıyıla mahsus olarak, birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payını öderler.
(İlk %10’a giren öğrenciler her yarıyıl sonunda ilgili yarıyıla ait yarıyıl sonu not ortalaması (YANO) dikkate alınarak
belirlenir. İlgili yarıyıl sonu itibari ile alttan dersi kalan öğrenciler, ilgili yarıyıl derslerinin herhangi birini almayan ya
da alıp başarısız olan öğrenciler, yarıyıl sonu itibari ile GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler ilk %10
hesaplamasına dahil edilmezler.)
KAYIT ĠġLEMLERĠ
1-Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırdığım halde internetten kayıt yaptıramadım. Ne yapabilirim?
Cevap: İlgili bankaya katkı payı/öğrenim bedelini yatırdığınız tarihten bir gün sonra kayıt yenileme işlemini internet
üzerinden yapabilirsiniz. Şayet bu süre içerisinde de internetten ders kayıt işlemlerini yapamadığınız takdirde banka
dekontu ile danışmanınıza ve ilgili birimin Öğrenci İşlerine başvurmanız gerekmektedir.
2- Kayıt yenileme süresi içerisinde seçtiğim dersleri daha sonra değiĢtirebilir miyim?
Cevap: (1) Öğrenci, kayıt yenileme süresi içinde, ders kayıtlarını elektronik ortamda yapar. Gerektiğinde
danışmanından yardım alır. Öğrencinin aldığı dersler danışmanının onayı ile kesinleşir.
(2) Öğrenci, yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde ve danışmanın olumlu görüşünü almak koşuluyla kayıt olduğu
dersten/derslerden kaydını sildirmek veya yeni ders eklemek üzere ilgili birime başvurabilir.
(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına
giremez.
3- Öğrenci katkı payımı yatıramadım ve kaydımı yenileyemedim. Ne yapmalıyım?
Cevap: Öğrenci katkı payı miktarını Akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme haftası süre içerisinde
(Eğitim öğretim başlamadan önceki ilk hafta) yatıramayan örgün öğretim öğrencileri, mazeretlerini belirten dilekçe ile
kayıtlı bulundukları okulların ilgili birimine başvurmaları gerekmektedir.
4- Öğrenci katkı payını yatırdığım ve ders kaydımı yaptırdığım halde sınıf yoklama listesinde adım
görünmüyor. Ne yapabilirim?
Cevap: Danışmanınız ders kaydınızı onaylamamış olabilir. Danışmanınız ile görüştükten sonra kayıtlı olduğunuz
okulunuz öğrenci işleri servisine başvurunuz.
SINAVLAR VE NOTLAR
1-Bir Dersin Sınavlarına girmek Ġçin Gerekli Olan ġartlar Nelerdir?
Cevap:
a) Kayıt yenilemek,
b) Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,

c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak,
2- Mazeretim nedeniyle vize sınavına giremedim, ne yapmam gerekir?
Cevap:
1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerinin ilgili birim yönetim kurullarınca kabul edilmiş olması koşuluyla
söz konusu öğrenciler için mazeret sınavları açılır:
a) Öğrencinin, sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla belgelenen sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetlere maruz
kalması,
c) Yakınının vefat etmesi ve bunu belgelendirmesi,
ç) Türkiye’yi veya üniversiteyi temsil etmek üzere ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilerek sportif, kültürel ve
bilimsel etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılması,
d) İlgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya çıkması.
(2) Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün
içinde ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne sunulması gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate
alınmaz.
3- Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Cevap: Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilan edilir
4- Sınav sonucumda hata olduğunu düĢünüyorum, ne yapmam gerekir?
Cevap: İlan edilen sınav notları ile ilgili itirazlar, sınav sonucunun ilanını izleyen beş iş günü içinde öğrencinin veya
öğretim elemanının yazılı başvurusu üzerine, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
5- Ġki dersim DC ve DD ders tekrarı yaparmıyım?
Cevap : (DC) ve (DD) koşullu başarılı harf notlarıdır. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu
aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun
olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak
zorundadır.
6- Alıp koĢullu olarak geçtiğim dersi tekrar alabilir miyim?
Cevap: Öğrenciler, alıp koşullu başarılı ya da başarılı oldukları dersleri istedikleri takdirde tekrar alabilirler. Bu ders
ilgili dönemde alacakları ders saatinden sayılır ve aldıkları son not öğrencinin başarı notu olarak değerlendirilir.
7- Alıp baĢarılı olduğum dersin notunu yükseltmek istiyorum ne yapabilirim?
Cevap: Final sınavı sonucunda başarılı ya da koşullu başarılı olduğu halde not yükseltmek amacıyla bütünleme
sınavına girebilirsiniz. Bütünleme sınavına girecek öğrencilerin bütünleme notları esas alınarak geçme notları
hesaplanır.
8- YANO ne demektir?
Cevap: Yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması (YANO); o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi
tutarının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle bulunur
9- GANO ne demektir?
Cevap: Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), öğrencinin o ana kadar bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarının,
alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle bulunur. GANO’ya, tekrar edilen derslerden alınan en son not
katılır.

10- Seçmeli dersimden kaldım yerine baĢka ders alabilir miyim?
Cevap: Tekrar edilecek ders seçmeli ise, öğrenciler aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek eşdeğer kredili diğer
dersleri alır.
11- Aldığım zorunlu dersten kaldım ve Ģu anda o ders programdan çıkarıldı ne yapabilirim?
Cevap: Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu dersler yerine,
ilgili birim kurulunun onayı ile uygun görülen eşdeğer dersleri alır veya bu dersten muaf sayılır.
12-Muafiyet ne demektir?
Cevap:(M) notu, üniversite dışından gelen öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm intibak
komisyonunun önerisi üzerine ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen dersler ile muafiyet sınavı yapılan
derslerde başarılı olan öğrenciler için verilir.
13-Üniversitenize yeni kayıt yaptırdım daha önce aldığım derslerden muaf sayılmak istiyorum ne yapmam
gerekir?
Cevap: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile dikey geçiş ile yerleşen
öğrenciler, daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için muaf olma isteğiyle,
kayıttan sonraki ilk hafta içinde başvurur. Başvurular iki hafta içerisinde ilgili birimin yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır. Verilen kararlara itirazlar kararın ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime yapılmak
zorundadır.
14-Notların karĢılıkları nedir?
Cevap:
a)Başarı
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DEVAM ZORUNLULUĞU

0,00

1-Derslerin ne kadarını devam etmek zorundayım?
Cevap: Öğrenci, ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az %70, teorik ders
dışındaki her türlü uygulama çalışmasının %80’ine devam etmek zorundadır.
2-Bir dersimden FD notu ile kaldım devam zorunluluğum var mı ?
Cevap: Öğrencilerin FD notu alarak başarısız olduğu derslerin tekrarında devam şartı aranmaz.
3- Bir dersimden FF notu ile kaldım devam zorunluluğum var mı ?
Cevap: Öğrencilerin FF notu alarak başarısız olduğu derslerin tekrarında, öğrenci teorik derslerin en az %70, teorik
ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının %80’ine devam etmek zorundadır.

4- Bir dersimden FF notu ile kaldım ne yapmam gerekir?
Cevap: Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi
verildiği ilk dönemde almak zorundadır.
5- Birinci sınıf GANO ortalamam 3.50 bir üst sınıftan ders alabilir miyim?
Cevap: Lisans öğrencileri, bulunduğu dönemden önceki tüm derslerini başarması ve GANO’sunun en az 3.00 olması
durumunda, üçüncü yarıyıldan itibaren, ön koşulu olmayan üst yarıyıla/yıla ait derslere kayıt yaptırabilir.
6- Birinci sınıfın güz ve bahar döneminde genel ağırlıklı not ortalamam 1.75 ne yapabilirim?
Cevap: Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), üst üste iki yarı yıl 1.80’in altında kalan öğrenciler, başarısız öğrenci
sayılırlar. Başarısız öğrenciler; Üniversitede öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı stajlara ve öğrencilerin
yararlanabileceği burslara aday gösterilemez. Ayrıca başarısız öğrenciler yeni ders alamaz, ancak daha önce başarısız
veya koşullu başarılı oldukları dersleri tekrarlar. Danışmanlar GANO hesaplarına göre başarısız öğrencilerin ders
seçiminde yardımcı olmakla görevlidir. Ders tekrarı ile GANO’larını 1.80’in üzerine çıkaran öğrenciler, normal
statüde öğrenimlerine devam eder. Başarısız öğrenci statüsünde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.
7- % 10’luk baĢarı değerlendirmesi hangi dönem için olur?
Cevap: %10 değerlendirmeleri her dönem sonunda, biten dönem için yapılır. %10 değerlendirmesinde
değerlendirmenin yapıldığı tarihte öğrencinin önceki yarıyıllara ait derslerden alamadığı ya da alıp kaldığı dersin
olmaması gerekir.
YAZ OKULU
1- Yaz Okulu ne zaman baĢlar?
Cevap: Yaz dönemi öğretiminin başlangıç tarihi; her yıl akademik takvimle birlikte Senato tarafından belirlenerek ilan
edilir.

2- Yaz Okulu ne kadar sürer?
Cevap: Yaz Okulunda öğretim süresi en az altı haftadır. Bu süre Yaz Okulu final sınavlarını da kapsar.
Yaz döneminde açılan her ders için yarıyılda ya da yılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır
3- Yaz Okulu dersleri ne zaman belli olur?
Cevap: Yaz döneminde açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu öğretim elemanları, dersleri veren
enstitü/fakülte/yüksekokul/bölüm/anabilim dalı tarafından yaz okulu başlangıcından en az otuz gün önce belirlenir.

4- Yaz okulunda kaç ders alınabilir?
Cevap: Yaz okulunda bir öğrenci, oniki krediyi aşmamak koşuluyla en çok üç ders alabilir. Yaz okulunda ders ekleme,
çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz.
5- Yaz okulunda kaç ders alınabilir?
Cevap: Yaz döneminden yararlanmak isteyen öğrenci;
a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,
b) Güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı ya da alamadığı varsa ön koşulunu başarmış olduğu dersleri,
c) Daha önceki dönemlerdeki tüm derslerini başarmış ya da yan dal ya da çift ana dal yapmakta olan öğrenciler üst
yarıyıldan açılan dersleri alabilir.
6- Farklı bir üniversitede Yaz okulundan kaç ders alınabilir mi?
Cevap:
(1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimde alacağı ders açılmadığında; öğrenci bu dersi Üniversite içinde başka bir
birimden ya da başka bir Üniversiteden, denkliği ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi koşuluyla
alabilir.
(2) Öğrenci farklı üniversiteden ders alacak olması durumunda; dersin içeriğini, dilini, kredi saatini ve yaz okulu
akademik takvimini gösteren resmi belgeyi önceden kendi birimine vermek zorundadır.
(3) Farklı bir birimden ya da farklı bir üniversiteden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra
kayıtlara geçirilir.
7- Yaz okuluna devam Ģartı aranıyor mu?
Cevap: Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam koşulu şartını sağlamış olsalar bile, yaz döneminde aldıkları
derslere devam etmek zorundadırlar.
8- Ders açılması için kaç öğrenci olması gerekir?
Cevap: Yaz döneminde ders açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, lisans ve ön lisans programlarında 10’dan az
olamaz.
YATAY GEÇĠġ

1-Yatay geçiĢ kontenjanları nasıl belirlenir?
Cevap: Yatay geçiş kontenjanları YÖK tarafından belirlenir ve intibak işlemleri ilgili birim yönetim kurulu kararıyla
yapılır. Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma
programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.
***ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma programlarına yatay
geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

2- Lisans Eğitimi veren fakültelerde yata geçiĢ nasıl yapılır?
Cevap: Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş
yapılamaz. Diğer dönemlerde yapılabilir.

3- Kurum içi geçiĢler nasıl yapılır?
Cevap: 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.
4-Ġkinci öğretim bir programdan örgün eğitim baĢka programa yatay geçiĢ yapılabilir mi?
Cevap: 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 dahilin de yatay geçiş
yapabilirler.
5-Açık veya uzaktan öğretim yatay geçiĢler nasıl yapılır?
Cevap: 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.
6- Örgün Eğitimden açık veya uzaktan eğitim veren programlara geçiĢ yapılabilir mi?
Cevap: Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına
yatay geçiş yapılabilir.
7- Yatay geçiĢ baĢvurusu ile ilgili bilgiler nelerdir?
Cevap: Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
-Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar,
üniversite senatolarınca belirlenir.
-Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları
tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki
programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı
dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana
göre geçiş sağlanır.
- Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetim kurulu kararı
üzerine yapılır.
8- Kayıt dondurmak yatay geçiĢ yapmaya engel midir?
Cevap: Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
9-Yatay geçiĢ baĢvurusu yapan adayların sonuçları nasıl ilan edilir?
Cevap: Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili yükseköğretim
kurumunun internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak
tebliğ edilir.

10- Yatay geçiĢ için yedek aday sayısı belirlenir mi?
Cevap: Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir.
Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.
11- Yatay geçiĢlerde intibak programı nasıl yapılır?
Cevap: İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini
dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit
eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken
dersleri belirler.
12-Kurum içi programlar arası yatay geçiĢ yapılabilir mi?
Cevap: 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.
13-Kurum içi yatay geçiĢ kontenjanları ve gerekli bilgiler ne zaman ilan edilir?
Cevap: Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa kurum içi
yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15
gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.
14- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleĢtirme puan türü ile öğrenci kabul eden
diploma programları arasında yatay geçiĢ baĢvurusu yapılabilir mi?
Cevap: Üniversite bünyesinde ki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden
diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla
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 puanından az
olmaması şartı aranır.
15- Kurumlararası yatay geçiĢ nasıl gerçekleĢir?
Cevap: Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
16- Kurumlararası yatay geçiĢte not ortalaması kaç olmalıdır?
Cevap: Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not
ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
17- BaĢarı Ģartını sağlamayanlar yatay geçiĢ yapılabilir mi?
Cevap: İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma
programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. (Mülga son cümle:RG21/9/2013-28772)
18-Yatay geçiĢ baĢvuruları hangi dönemlerde yapılır, ne zaman ilan edilir?
Cevap: Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, beş
yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve
beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.

19-Yatay geçiĢ kontenjanları nasıl belirlenir?
Cevap: Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve
50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma
programlarda ise dört kurumlararası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak
fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki
kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları
ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan
belirleyebilirler. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai
saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Önlisans diploma programları için ikinci yarıyılda açılması
istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından belirlenerek, en geç Aralık ayının otuz birinci günü
mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
20-Yatay geçiĢ yapan öğrencilerin genel not ortalaması nasıl belirlenir?
Cevap: Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma
programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir
21-Merkezi yerleĢtirme puanı ile yatay geçiĢ nasıl yapılır?
Cevap: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının
girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için
eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların
başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma
programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul
edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak
kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

