ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞ (NOT ORTALAMASI İLE) KOŞULLARI
1. İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit
edilen diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
2. Ön lisans programlarının ikinci ve üçüncü yarıyıllarına; lisans programlarının ikinci ve üçüncü sınıflarına
yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
3. Diğer üniversitelerden yatay geçiş başvurusu için öğrencinin genel not ortalamasının en az 100 üzerinden
60 (4 üzerinden 2.29) olması gerekmektedir.
4. Üçüncü maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği
diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
5. İkinci 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. Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gereklidir.
7. Yurtdışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, öğrenim gördükleri kurumun
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınmış olduğunu belgelendirmeleri gereklidir.
8. Yatay geçiş işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik ” hükümleri çerçevesinde yapılır.
9. Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında
aşağıdaki şartlar da aranacaktır.


İlgili yıldaki ÖSYS kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.)
programlar için belirlenen başarı sırası şartının sağlanması gerekmektedir.



Başarı sırası aranmayan programlar 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 puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

Hazırlık Eğitimi Muafiyeti
Eğitim dili İngilizce olan bir bölüme yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerden, hazırlık eğitiminden muaf olanlar
veya hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar eğitimlerine başlayabilirler. Daha önce başka bir üniversitede
hazırlık programı alarak başarıyla tamamlayan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya
uluslararası sınav sonuçlarından birisine sahip olan öğrencilerden belgeleri ilgili kurullar tarafından uygun görülenler
hazırlık eğitiminden muaf olabilirler.

