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(Soru) 

3-Yatay geçiş nedir? Kaç çeşit yatay geçiş vardır? Nasıl yapabilirim? 

 

(Cevap) 

Yatay geçişler, “Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 

kapsamında üniversite senatosu tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. 

 

Kurumlar arası Yatay Geçiş: Kurumlar arası geçişte öğrencinin üniversitede okuduğu bölümden başka bir üniversitenin aynı 

bölümüne geçiş yapabilir. Öğrencinin, kayıt olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 

üzerinden 60 olması şarttır. Lisans derecesinde; hazırlık, birinci ve son sınıfta yatay geçiş yapılamaz, diğer yıllarda yapılabilir. 

-Ek Madde 1 ile Yatay Geçiş: Öğrenci kayıtlı olduğu diploma programın öğrenim süresi içerisinde, hazırlık sınıfı da dahil olmak 

üzere kayıt olduğu yıldaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavından (ÖSYM) aldığı yerleştirme puanlarından herhangi biri, 

geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, yatay geçiş için başvuru yapabilir. 

 

Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları 

arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir. Yükseköğretim kurumlarının belirlenen 

yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.  

 

Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar. 

Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir ancak ikinci 

öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler, 

birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencinin 

ayrılacağı diploma programında, geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü başarmış olması, genel not ortalamasının 

en az 4 üzerinden 2,50 olması gerekir. Kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapan adayların değerlendirilmesinde, adayın 

başvuru yaptığı diploma programının puan türündeki ÖSYS puanı ve 4’lük sistem üzerinden Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 

(GANO) dikkate alınır ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYM) puanında yuvarlama yapılmaz tamamı aşağıdaki 

formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı hesaplanır: Değerlendirme Puanı = (Adayın ÖSYS puanı/AFSÜ Programının 

adayın giriş yılındaki taban puanı) x 50 + (Adayın GANO’su /4) x 50 
 

 

 

 

 


