2- KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ (Genel Not ortalaması şartı ile)
Kontenjan
2017-2018 Öğretim yılı Güz Dönemi Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.
Başvuru ve Değerlendirme
 2017-2018 Öğretim yılı Güz Dönemi Kurumiçi Yatay Geçiş Takvimi aşağıda yer
almaktadır.
Başvuru Tarihleri
Değerlendirme Tarihleri
Kayıt Tarihleri
Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

17.07.2017 - 04.08.2017
05.08.2017 - 09.08.2017
10.08.2017 - 11.08.2017
14.08.2017

 Kurumiçi yatay geçiş (Genel not ortalaması şartı ile) başvuruları ilan edilen tarihlerde
http://obs.ticaret.edu.tr/yataygecis/ adresinden online olarak yapılır.
 Başvuru formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması ve istenilen belgelerin online
olarak yüklenmesi gerekir. Kayıt sırasında başvuru belgelerinin asıllarını ibraz etmek
zorunludur. Belgelerin aslını ibraz etmeyen öğrencinin kayıtları yapılmaz. Yapılmış ise
bulundukları döneme bakılmaksızın iptal edilir.
 Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 Yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır.
Sonuçların İlanı
 Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları web sitemizde ilan edilir.
Başvuru Esasları
 Bir fakülte veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite
içinde yer alan diğer fakülte veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer
düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen
kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir. (Lisans programlarından lisans
Programlarına, ön lisans programlarından ön lisans programlarına geçiş yapılabilir.)
 Her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil
olmak üzere kontenjan belirlenir.
 Üniversite bünyesindeki 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.
 Kurum içi kontenjan verilmeyen diploma programlarına geçiş yapılamaz.
 Uyarı ve kınama cezaları dışında her hangi bir disiplin cezası almamış olmalıdır..
 Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 Mühendislik programlarına yatay geçişlerde 2016-2017 öğretim yılından itibaren
Yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden; başarı sırası en düşük 240
bininci sırada olanlar başvurabilir.
 Havacılık Yönetimi programına yatay geçişlerde 2016-2017 öğretim yılından itibaren
Yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden aşağıdaki şartlara sahip
olanlar başvurabilir.
1- Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kaydı
bulunmamak.
2- Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir
sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekkülü hastaneden sağlık raporu almak.
 25 Ekim 2016 tarih 2016/164 -2 sayılı senato kararı gereği İşletme Fakültesi kurum içi
yatay geçiş başvuru esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
1. Kurum içi yatay geçiş başvurusu aynı düzeyde programlar arasında yapılabilir.
2. Genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş başvurusu, kayıtlı olunan bölümün

en

erken birinci yarıyılı, en geç dördüncü yarıyılı sonunda yapılır.
3. Aynı merkezi yerleştirme puan türünde veya farklı merkezi yerleştirme puan türünde

bölümler arası kurum içi yatay geçiş başvurularında, öğrencilerin kayıtlı olduğu
bölümde
bulunduğu dönemin sonuna kadar aldığı bütün derslerin notlarına göre
belirlenen
genel not ortalamasının en az 1,5/4,0 olması şartı aranır.
4. Merkezi yerleştirme puanı olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin kurum içi yatay
geçiş başvurularında, öğrencilerin kayıtlı olduğu programda bulunduğu dönemin sonuna
kadar aldığı derslerin notlarına göre belirlenen genel not ortalamasının en az 1,5/4,0
olması şartı aranır.

5. Güz döneminde boş kalan kontenjanlar Bahar döneminde kullanılır.

Kurum içi Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1. Not durum belgesi (Transkript,)
2. Hazırlık okuyan öğrenciler için hazırlık başarı durumunu gösterir belge.
3. ÖSYM Sonuç belgesi.

