ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ
YATAY GEÇĠġ ĠLKELERĠ

A - FAKÜLTE ĠÇĠ VE FAKÜLTELER ARASI YATAY GEÇĠġ ĠLKELERĠ
02 Mayıs 2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak bazı maddelerinde
değişiklik yapılan 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Ön
Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’e ve YÖK
kararlarına göre İYTE Fakülte İçi ve Fakülteler Arası Yatay Geçiş İlkeleri başvurularında
uygulanacak kriterler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
1) İYTE içi başvurular sadece güz yarıyılına 3. ve 5. yarıyıllara yapılır.
2) İYTE içi yatay geçiş başvurusunda adayların eğitim gördüğü yarıyıl sayısına
bakılmaksızın 1. ve 2. Yarıyıl derslerini tamamlayanlar 3. yarıyıla; 3. ve 4. Yarıyıl
derslerini tamamlayanlar 5. yarıyıla yatay geçiş yapabilir.
3) İYTE içi yatay geçiş başvurusunda bulunabilmek için;
a) Mühendislik programlarına başarı sıralamasında en düşük 240 bininci sırada
(240.000) olma şartını sağlamaları,
b) Mimarlık programına ise başarı sıralamasında en düşük 200 bininci sırada
(200.000) olma şartını sağlamaları gerekir.
4) Adayların başvurduğu yarıyıla kadar öğrenimine ara vermemiş olması (kayıt
dondurma hariç) ve bölümünün eğitim planındaki dersleri başarı ile tamamlamış
olması gerekir.
5) Sadece bir programa yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
6) İYTE içi aynı veya farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden
programlar arasındaki yatay geçiş başvurularında adayların genel not ortalamasının en
az 2.50/4.00 olması zorunludur. Bu ölçütlere ek olarak başka değerlendirme ölçütleri
benimseyen bölümler Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bu ölçütleri belirlerler. Bu ek
değerlendirme ölçütleri ilan edilir.
7) Başvurusu kabul edilen öğrencilerin değerlendirilmesi başka değerlendirme ölçütü
belirlenmediyse genel not ortalamasına göre sıralanarak yapılır.
8) Değerlendirme sonuçlarının eşit olması durumunda sıralama işlemi, adayların merkezi
yerleştirme puanına göre yapılır.
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9) Geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri hesabına, önceki programında geçirdiği
süreler de katılır.
10) İYTE içi yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adaylar
değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı internet sayfasında ilan edilir.
11) Fakültelerce belirlenen yatay geçiş komisyonları;
a) Öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın
derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceğini tespit eder.
b) Öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf
tutulması gereken dersleri belirler.
12) a) Kurumiçi yatay geçiş yapan öğrencinin daha önceki programında alıp intibakı
yapılan dersleri, not döküm belgesinde öğrenim öncesi dönemi adı altında ayrı bir
dönemde gösterilir ve ortalamaya katılır.
b) Kurumiçi yatay geçiş yapan öğrencinin daha önceki programında alıp intibakı
yapılmayan dersler, not döküm belgesinde öğrenim öncesi adı altında ayrı bir
dönemde gösterilir ve ortalamaya katılmaz.
13) Eksik belge ile müracaat eden öğrencilerin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

B - ĠYTE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġ ĠLKELERĠ

02 Mayıs 2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak bazı maddelerinde
değişiklik yapılan 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Ön
Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’e ve YÖK
kararlarına göre İYTE Kurumlar Arası Yatay Geçiş İlkeleri başvurularında uygulanacak
kriterler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
1) İYTE’ye Kurumlar arası başvurular eşdeğer diploma programları (İsimleri aynı olan
veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu
tespit edilen diploma programları) arasında yapılır.
2) İYTE’ye Kurumlar arası başvurular güz yarıyılına sadece 3. ve 5. yarıyıllara yapılır.
Tamamlanan yarıyıla ve daha alt yarıyıllara başvuru yapılamaz.
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3) İYTE’ye Kurumlararası yatay geçiş başvurusunda bulunabilmek için;
a) Mühendislik programlarına başarı sıralamasında en düşük 240 bininci sırada
(240.000) olma şartını sağlamaları,
b) Mimarlık programına ise başarı sıralamasında en düşük 200 bininci sırada
(200.000) olma şartını sağlamaları gerekir.
4) Yatay geçiş için başvuracak adayların başvurularının değerlendirilmesinde Merkezi
yerleştirme (LYS) puanının %90’ı, genel not ortalamasının %10’u alınır.
5) Sadece bir programa yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
6) Adayların başvurduğu yarıyıla kadar öğrenimine ara vermemiş olması (kayıt
dondurma hariç) ve tabi olduğu eğitim planında yer alan tüm dersleri başarı ile
tamamlamış olması gerekir.
7) Yatay Geçiş başvurusunda bulunan adayların genel not ortalamasının en az 2.50/4.00
veya 70/100 olması zorunludur. Bu ölçütlere ek olarak başka değerlendirme ölçütleri
benimseyen bölümler Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bu ölçütleri belirlerler. Bu ek
değerlendirme ölçütleri ilan edilir.
8) Türk silahlı kuvvetleriyle polis akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından
Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle başarısızlık
veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler hariç, ilişiği kesilen öğrenciler
ilişiklerinin kesildikleri tarihten itibaren 2 yıl içerisinde sınıf başarı durumunu gösterir
belge ile Enstitümüze geçiş için başvurabilirler.
9) Geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri hesabına, önceki programlarında geçirdiği
süreler de katılır.
10) İYTE’de eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle, adayların İYTE Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği’nde yer
alan hazırlık sınıfından muaf olma şartlarını sağlamaları veya İngilizce Yeterlik
Sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.
11) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
internet sayfasında ilan edilir.
12) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir.
Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin
başvurusu alınır.
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13) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş
yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla intibak
ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir
intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.
14) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin daha önceki programında alıp intibakı
yapılan dersleri, not döküm belgesinde öğrenim öncesi dönemi adı altında ayrı bir
dönemde gösterilir ve ortalamaya katılır.
15) Eksik belge ile müracaat eden öğrencilerin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

C- MERKEZĠ YERLEġTĠRME PUANI ĠLE YATAY GEÇĠġ ĠLKELERĠ

21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’e eklenen ve 02 Mayıs 2014 tarih ve 28988
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değişiklik yapılan Ek Madde 1’e ve YÖK kararlarına
göre yatay geçiş başvurularında uygulanacak kriterler:
1) 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
2) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, başka bir diploma
programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda başvuru
yapabilir. (Örneğin, İşletme (puan türü TM 1) programında kayıtlı bir öğrencinin
merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4
puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya
yüksek olması durumunda uygulama esaslar çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)
3) Enstitümüzdeki her bir diploma programının hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere
1.,2.,3. ve 4. sınıf için 90’ı geçmemek üzere başvurunun yapıldığı eğitim öğretim
yılındaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci
kontenjanının % 30’u kadar yıllık kontenjan belirlenir. (DeğiĢiklik: 09.05.2017 tarih
ve 9/1 sayılı Senato Kararı)
4) Enstitümüz tarafından ayrıca bir kontenjan ilan edilmeyecektir. Başvurular sadece güz
yarıyılına yapılacak olup bahar yarıyılında başvuru alınmayacaktır.
5) Her eğitim öğretim dönemi için başvurular 1 Ağustos - 15 Ağustos tarihleri arasında
değerlendirmeler Eylül ayının 10’una kadar, kayıtlar ise Eylül ayının 15’ine kadar
yapılacaktır. (DeğiĢiklik: 09.05.2017 tarih ve 9/1 sayılı Senato Kararı)
6) Bir programa başvuran aday sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYM
Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %30’unu geçmemesi durumunda adayların
kayıtları yapılır. Başvuran adayın fazla olması durumunda ilgili bölümün taban puan
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türüne bakılarak ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar
adayın kaydı alınır.
7) İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan
öğrenciler başvuru yapamazlar. Yerleştikleri yükseköğretim kurumlarına kayıt
yaptırarak eğitime başlayan öğrencilerin (kayıt dondurmamak şartıyla) bir sonraki
yılda yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.
8) DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin
önlisans alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak uygulama
yapılır. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa merkezi
yerleştirme ile yatay geçiş başvurusu yapamazlar. DGS ile kabul edilen öğrencilerin
önlisans programında aldıkları derslerin intibakı fakülte yönetim kurulu tarafından
yapılır.
9) Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde Enstitüye başvuru yapıldığı
yılda ÖSYS ile öğrenci yerleştirilmemiş ise, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu
programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınır.
10) Öğrencinin geçmek istediği programa, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu
programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının
merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.
11) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartını
sağlamaları durumunda başvuru yapabilirler.
12) M.T.O.K (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları) Programlarında okuyan
öğrenciler başvuru şartlarını sağlamaları halinde başvuru yapabilirler.
13) İYTE’de eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle, adayların İYTE Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği’nde yer
alan hazırlık sınıfından muaf olma şartlarını sağlamaları veya İngilizce Yeterlik
Sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta
geçiş yapmak isteyen adayların yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil
hazırlık eğitimi almaları gerekir.
14) Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz.
15) Eksik belge ile müracaat eden öğrencilerin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
16) Geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri hesabına, önceki programında geçirdiği
süreler de katılır.
17) Giriş yılından sonraki eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere 1.,
2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri yatay geçiş için başvuru yapabilir. Hazırlık sınıfında 2.
yılında başarısız olanlar başvuru yapamazlar. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen
öğrencilerin daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları
bu derslere intibakları ilgili komisyon kararına istinaden fakülte yönetim kurulu
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tarafından yapılarak, daha önce alınan notlar transkripte işlenir. (DeğiĢiklik:
09.05.2017 tarih ve 9/1 sayılı Senato Kararı)
18) Öğrenciler ÖSYM yerleştirme puanına göre sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler,
(İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler
tekrar yatay geçiş yapamaz) ancak ÖSYM yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları
yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihinde geri dönebilirler.
19) Türkiye’deki ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer
alan yükseköğretim kurumları ile KKTC’de bulunan üniversitelere kayıt yaptırmış
adaylar başvuru yapabilirler, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt
yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar. (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de veya KKTC’de
bir yükseköğretim Programına yerleşen ancak kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile
yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip
Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile
yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde
olan öğrenciler merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapamazlar.)
20) Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri
yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla
önlisanstan lisansa ya da lisanstan önlisansa merkezi yerleştirme ile yatay geçiş
yapılabilir.
21) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler de söz konusu madde kapsamında şartları
sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilecekler ayrıca
şartları sağlamaları halinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
tarafından yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında yabancı dil
hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin öğretim dili Türkçe
olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanabileceklerdir.
22) Vakıf Üniversitelerine merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapılabilir, geçiş
yapılması durumunda burs verip vermeme yetkisi ilgili yükseköğretim kurumuna
aittir.
23) Sadece bir programa yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
D - ÖZEL DURUMLARDA YATAY GEÇĠġ

21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik’e eklenen Ek Madde-2 ve 9 Ekim 2013, 18 Haziran 2014, 9 Temmuz 2014 ve
27.05.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karara göre yatay
geçiş başvurularında uygulanacak kriterler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
1) Adaylar, Ek Madde 2 kapsamında başvuru yapabilirler.
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2) Yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olunması durumunda 1., 2., ve 3.sınıfa
yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
3) Bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10’nu geçmemek koşuluyla
başvurular değerlendirmeye alınır.
4) Yatay geçiş başvuruları, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve Enstitümüz
tarafından eşdeğerliği kabul edilen diploma programları arasında yapılır.
5) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların, öğrenim gördükleri yükseköğretim
kurumlarına giriş şekillerine göre sahip oldukları puanların (LYS, SAT veya İÜYÖS)
kurumumuzda o yıl için, o puan türlerinden oluşan taban puanlarını sağlaması
gerekmekte olup değerlendirme, Fakülte Yönetim Kurullarınca yapılır.
6) Başvuruda bulunan adayların başvuruda bulunduğu yarıyıla kadar genel not
ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 70/100 olması zorunludur. Bu ölçütlere ek olarak
başka değerlendirme ölçütleri benimseyen bölümler Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
ile bu ölçütleri belirlerler. Belirlenen ölçütler ilan edilir.
7) Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri, bu
derslerden aldığı notları gösteren Transkript ve öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumundan aldığı onaylı ders içeriklerine (Türkçe veya İngilizce tercümesi) sahip
olması gerekmektedir.
8) Geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri hesabına, önceki programlarında geçirdiği
süreler de katılır.
9) Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrencilerin yerleştirilmesi ilgili fakülteler
tarafından yapılır.
10) İYTE’de eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle, adayların İYTE Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği’nde yer
alan hazırlık sınıfından muaf olma şartlarından birini sağlamaları veya İngilizce
Yeterlik Sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.
11) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin daha önceki programında alıp intibakı
yapılan dersleri, not döküm belgesinde öğrenim öncesi dönemi adı altında ayrı bir
dönemde gösterilir ve ortalamaya katılır.
12) Eksik belge ile müracaat eden öğrencilerin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
13) Sadece bir programa yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
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ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ
YATAY GEÇĠġ ĠLKELERĠ

E - ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞININ
ĠYTE YATAY GEÇĠġ ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1) Yatay Geçiş Duyurularının hazırlanması
2) Yatay Geçiş Başvurularının alınması
3) Başvuru evraklarının eksiksiz olup olmadığının kontrolünün yapılması
4) Kurumiçi Yatay Geçiş İlkeleri ve Kurumlar arası Yatay Geçiş İlkeleri, Madde 3’e göre
Başarı sıralamasının kontrol edilmesi
5) Kurumiçi Yatay Geçiş İlkeleri, Madde 4 ve Kurumlar arası Yatay Geçiş İlkeleri,
Madde 6’ya göre öğrencinin eğitimine ara verip vermediğinin ve başarısız dersi olup
olmadığının kontrolünün yapılması
6) Kurumiçi Yatay Geçiş İlkeleri, Madde 6 ve Kurumlar arası Yatay Geçiş İlkeleri,
Madde 7’ye göre öğrencinin Genel not ortalamasının kontrol edilmesi
7) Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş İlkeleri, Madde 2’ye göre öğrencinin
üniversiteye giriş yaptığı yıldaki puanının, başvurduğu bölümün o yıldaki taban
puanına eşit veya daha yüksek olduğunun kontrolünün yapılması
8) İntibak formunun, başvuru dokümanlarının ve bilgilerinin (öğrenim gördüğü
üniversite ve bölüm, başvurduğu bölüm, başvurduğu dönem, genel not ortalaması,
ÖSYM puan türü ve ÖSYM puanı) bulunduğu çizelgenin hazırlanarak fakültelere
gönderilmesi
9) Öğrencilerin yerleştirilmesine ilişkin fakülte kararlarının Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı web sayfasında ilan edilmesi
10) Öğrenci Kayıtlarının yapılması
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