
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

1. Yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans 
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 
hükümleri çerçevesinde yapılır. 

2. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin genel not ortalamasının en az 100 
üzerinden 60 (4 üzerinden 2,29) olması gereklidir.

3. İkinci maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme 
puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya 
yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 

4. 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. 

5. Öğrencinin uyarma ve kınama dışında disiplin cezası almamış olması 
gereklidir. 

6. Yurtdışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, 
öğrenim gördükleri kurumun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 
tanınmış olduğunu belgelendirmeleri gereklidir.

7. Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, 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

8. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına geçiş yapacak öğrencilerden 
aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
 Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy 

uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki 
rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan 
ağırlıkta olmak).
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 Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy 
uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki 
rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan 
ağırlıkta olmak).

 Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık 
durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları 
gerekmektedir.)

 Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek 
yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

9. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına geçiş yapacak öğrencilerden 
aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil 
Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

 Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak 
herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir 
hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme 
kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

10. Uçak Teknolojisi Programına geçiş yapacak öğrencilerden aranacak şartlar 
aşağıda belirtilmiştir.
 Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil 

Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 
 Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak 

herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir 
hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk 
körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME 
KRİTERLERİ

Geçişte yerleştirme işlemi,  adayların genel not ortalaması dikkate alınarak 
büyükten küçüğe doğru tercih sırasına bağlı olarak kontenjan sayısınca 
yapılır. 


