İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
YATAY GEÇİŞ İLKELERİ

FAKÜLTE İÇİ VE FAKÜLTELER ARASI YATAY GEÇİŞ İLKELERİ
02 Mayıs 2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazete’de 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 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.
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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.
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.

