
2018-2019 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAġARI PUANINA GÖRE YATAY GEÇĠġ 
ġARTLARI, KONTENJANLARI VE BAġVURU TARĠHLERĠ 

 
A- KOġULLAR: 

 
1-Yatay geçiĢler eĢ değer eğitim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarından 

yapılabilir.  
2- Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma 

programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki 
yarıyılına yatay geçiĢ yapılamaz.  

3- Yatay geçiĢ yapabilmek için; öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim programındaki 
genel not ortalaması, not ortalamasının eĢit olması durumunda ise üniversiteye yerleĢtirilmiĢ 
olduğu merkezi sınav puanı dikkate alınır. Öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim programında 
ilgili yarıyıllara ait sorumlu olduğu tüm dersleri almıĢ ve baĢarmıĢ olması gerekir. Bağıl 

değerlendirme sisteminde ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.5/4, bağıl 

değerlendirme sistemi dıĢında ise genel not ortalamasının en az 70/100 olması gerekir. 

 
4- Açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarından yatay geçiĢ yapılamaz. 

 
5- Kısmen yabancı dil ile eğitim yapan bölümlere yatay geçiĢ için baĢvuran öğrenciler, 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından baĢarılı 
olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili 

yükseköğretim kurumunun belirlediği baĢarı düzeyinde bir puanı baĢvuru sırasında 

belgelemek zorundadır.  
6- Yükseköğretim programlarına yurt dıĢı programlarından yatay geçiĢi kabul edilmez. 

7- Yatay geçiĢ baĢvuruları sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.  
8- Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası olarak uzaklaĢtırma ve 

Yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alanlar geçiĢ baĢvurusu yapamazlar.  
9- Yatay geçiĢle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve baĢarılı olduğu 

derslerin intibakının yapılarak, bu derslere iliĢkin daha önce alınan notlar transkripte iĢlenir ve not 
ortalamasına eklenir 

 

B-GEREKLĠ BELGELER:  
(1) Disiplin cezası olarak uzaklaĢtırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarılma 

cezası almadığına dair belge  
(2) Not durum belgesi, baĢvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan aldığı bütün dersleri 

ve notlarını gösteren resmi belgenin aslı.  
(3) Ders içerikleri. 

 

C-BAġVURU TARĠHLERĠ:  
Yatay geçiĢ baĢvuruları, bütün belgeler tamamlanmıĢ olarak ilgili Yüksekokul 

Müdürlüklerine BAHAR yarıyılı için 01 ġubat 2019 tarihine kadar yapılır. 

 

2018-2019 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM BAHAR YARIYILI YILI ÖNLĠSANS 

PROGRAMLARI YATAY GEÇĠġ KONTENJANLARI (TIKLAYINIZ.) 

 

2018-2019 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI YARI YILI YATAY 
GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ   

BaĢvuru Tarihi Sonuç    Ġlan Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi 

BitiĢ Tarihi BaĢlangıç BitiĢ BaĢlangıç BitiĢ 

01.02.2019 08.02.2019 11.02.2019 11.02.2019 13.02.2019 13.02.2019  
 
 

****Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay GeçiĢ Esaslarına ĠliĢkin Yönerge 

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb/duyurular/947/tblbezmt.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb/duyurular/947/tblbezmt.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb/duyurular/947/ytbvcsyh.pdf

