KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI
1. Ön Lisans programlarının hazırlık sınıfına ve ön lisans diploma programlarının ilk
yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
2. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden
ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir.
3. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma
programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir
üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan
dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
4. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim
programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu
programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt
olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma
programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
5. Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren
diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
6. Üniversitemiz bünyesindeki ön lisans düzeyde öğrenci kabul eden diploma
programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi
sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan
türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına
eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban
puanından az olmaması şartı aranır.
7. Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda tamamlamış olduğu
dönem itibariyle genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.29 olması
gerekmektedir.
8. Yedinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan, ancak merkezî yerleştirme puanı
geçiş yapmak istediği diploma programının puan türündeki taban puanına eşit veya
yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
9. Geçiş yapılacak bölümde eğitim yabancı dilde yapılıyorsa İstanbul Aydın
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yeterlik sınavında
başarılı olması veya İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin yabancı dilden muafiyetlerde aranan şartlara sahip
uluslararası geçerliliği olan yabancı dil yeterlik belgesine sahip olması şartları
aranır. Bu yeterlikleri sağlayamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimine devam
ederek başarılı olmak zorundadırlar.
10. Öğrenci en fazla iki diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
11. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş için engel teşkil etmez.
12. Yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için disiplin cezası alınmamış olması gerekir.
13. Bir bölümün/programın burslu kontenjanından bölüm/programlar arası geçiş için
başvuran öğrenci bursundan feragat etmiş sayılır. Ancak, ilgili öğrencinin başvurusu
Mütevelli Heyet Başkanlığı'nın onayı ile bursluluğu devam edebilir.

