İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
YATAY GEÇİŞ İLKELERİ
İYTE KURUMLAR 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 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.
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.
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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.
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.

