
İSTANBULTEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN FAKÜLTELER VE BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ 
ESASLARI 

  

Madde 1- İstanbul Teknik Üniversitesi Fakülteler ve Bölümler Arasında Yatay Geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans 
Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde hazırlanan bu esaslara göre yürütülür.  

Madde 2- a) Fakültelerin bölümleri arasındaki yatay geçişler 3. yarıyıl veya program uyumunun sağlanması koşulu ile daha üst yarıyıllara 
yapılabilir. 

b) Fakülteler arası yatay geçişler yalnız 3. yarıyıla yapılır.  

Madde 3-İTÜ fakülte ve bölümleri arasındaki yatay geçişler ilgili maddelerde belirtilen başarıyı sağlama ve tespit edilen kontenjan ve 2. 
maddedeki koşullara uyma şartı ile yapılabilir. 

Madde 4- Yatay geçiş için öğretim yılının başlamasından en geç dört hafta öncesine kadar başvurulması zorunludur. Başvurular ilgili yönetim 
kurullarınca kayıt yenileme döneminden önce karara bağlanır. 

Madde 5- a) Fakülteler arası yatay geçişlerde; 

1) Öğrencinin 1. ve 2. yarıyıla ait ders planındaki bütün dersleri almış ve başarmış olması, ek olarak üst yarıyıllardan almış olduğu derslere ait 
notların da ağırlıklı ortalamaya katılması, 

2)Bu derslerden sağladığı ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gereklidir. 

b) Fakültenin bölümleri arasındaki yatay geçişlerde; öğrencinin; 

1) 5. yarıyıla yatay geçişlerde ayrılacağı birimin 1. ve 2. yarıyıla ait ders planındaki derslerin tamamı ile öğretim planından en az 75, 7. yarıyıla 
yatay geçişlerde ayrılacağı birimin 1. ve 2. yarıyıla ait ders planındaki derslerin tamamı ile öğretim planından en az 110 kredilik dersi almış ve 
başarmış olması , 

2) 5. yarıyıla yatay geçişlerde; önceki yarıyıllarda sağladığı ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.60, 7. yarıyıla yatay geçişlerde önceki 
yarıyıllarda sağladığı ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.80 olması gereklidir. 

Madde 6- Geçişin yapılacağı sınıfın giriş yılındaki yükseköğretim kurumuna giriş kontenjanı ile her sınıfta mevcut öğrenci sayısı arasındaki farkı 
aşmamak koşulu ile tespit edilen ve ilan edilen sayı ile bağlı olarak yapılır. Bu sayı eğitim-öğretim programını takip eden öğrenci mevcudu 50’ye 
kadar olanlarda 2, 50-100 arasında bulunanlarda 3, 100-150 arasında olanlarda 4, 150-200 arasında olanlarda 5 ve 200’den fazla olanlar içinde 
6’dan aşağı olamaz İlgili birimlerce belirlenerek üniversitece ilan edilen kontenjanların %80’i üniversite içindeki yatay geçişler için kullanılır. 

Madde 7- Bu esaslara göre yatay geçiş için başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde 5. maddede öngörülen not ortalamasının yüksekliğine göre 
sıralama yapılır. Ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin toplam kredisi yüksekliğine toplam kredinin de eşitliği halinde yükseköğretim kurumuna 
girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır. 7. yarıyıla geçiş söz konusu olduğunda, 5. ve 6. yarıyıllardaki derslerden kredi 
yüksekliği tercih sebebi olur. Belirlenen listeler asil ve yedek olarak ilan edilir.  

Madde 8- Yatay geçiş yapan öğrencinin yatay geçiş yaptığı programda alacağı dersler fakülte kurulunca belirlenir. 

Madde 9- Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki programından eşdeğer kabul edilen derslerin kredi ve notları geçiş yaptığı program için aynen 
geçerli olup, ağırlıklı genel not ortalamasına katılır. 

Madde 10- Yatay geçiş yapan öğrencinin toplam öğretim süresi ayrıldığı birimde okuduğu süre de dahil olmak üzere İTÜ Lisans Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen süre kadardır. 

Madde 11- Üniversite Senatonun 3.6.1999 günlü, 280.toplantısında kabul edilmiş olan “İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Fakülteler ve Bölümleri 
Arası Yatay Geçiş Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 12- Bu esasları Üniversite Senatosunun 20.7.2000 günlü, 303 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. 

Madde 13- Bu esaslar 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir. 


