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AMAÇ:  

 

Fakülte içindeki bölümlerden, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden eğitimine bölümüzde devam 

edecek öğrencilere uygulanacak esaslar açıklanmaktadır.   

 

KAPSAM: 

 

Bu Yönerge, Yatay Geçiş ile eğitiminine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümününde devam edecek öğrencilere uygulanacak esasları kapsar. 

 

UYGULAMA ESASLARI: 

 

Bölüme hem üniversite içinden hem de üniversite dışından yatay geçiş yapılabilmektedir. 

Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundan bölüme geçişlerinde 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 7. Maddesinin (c) fıkrasına göre hazırlanan yönetmelik hükümleri 

uygulanmaktadır. 

Üniversite içinden ve dışından yapılacak başvurular için yatay geçiş kontenjanları, bölümdeki 

mevcut öğrenci sayısı dikkate alınarak belirlenmekte ve her yarıyıl için ilan edilmektedir. 

Öğrenciler geçiş başvurularını, ders yarıyılının başlamasından 10 gün öncesine kadar 

üniversite öğrenci işleri daire başkanlığına yapmak zorundadır. Yatay geçiş başvuruları 

başvuru süresinin dolmasını takip eden 10 gün içinde öğrenci işleri daire başkanlığınca 

değerlendirilir. 

Yatay geçiş başvurularında aşağıdaki belgelerden biri istenmektedir. 

o Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı başarı belgesi 

o Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Muafiyet Sınavı başarı 

belgesi 

o TOEFL belgesi  

Değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi sonrasında başarılı olan öğrencilere, geldikleri 

yüksek öğretim programında almış oldukları derslerden eşdeğer kabul edilenler ile mezuniyet 

için alması gereken derslerin listesi sunulmaktadır.  

Bölümün ilk sınıfına geçiş yapılamaz. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin,  

o Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması ve 

o Gireceği yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (yarıyıla 

geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri olması  

gereklidir.  

Bölümün son iki yarıyılı başına yapılacak geçiş için öğrencinin,  

o Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,  



o Son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla 

geçiş notu dahil) en az % 65 veya eşdeğeri olması,  

o Son iki yarıyıla geçiş notunun en az % 70 veya eşdeğeri olması  

gerekmektedir.  

Merkezi Açık Yükseköğretim ve Dışarıdan (ekstern) Yükseköğretimden, bölüme geçiş 

yapılamaz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi içindeki diğer bölümlerden bölüme yapılacak 

yatay geçişlere ilişkin kurallar, ilgili yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 

üniversitenin senatosunca belirlenir. Ancak; ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla 

yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencinin yerleştirmede esas alınan merkezi sınav 

puanının, yatay geçiş yapmak istediği bilgisayar mühendisliği programıyla ilgili olarak, 

merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla yurt içindeki üniversitelerde bilgisayar mühendisliği 

programına kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şarttır. Yabancı 

ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için öğrencinin  

o Yabancı ülke yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç bir yıl (iki 

yarıyıl) okumuş olması, 

o Yılsonu sınavlarını başarı ile vermiş olması, 

o Diğer tüm koşulları da yerine getirmiş olması 

gerekir. İlk yıl sonunda sınav yapılmayan üniversitelerden bölümümüze yatay geçiş yapılmaz. 

Başvuruda istenen belgeler şunlardır: 

o Başvurduğu programı belirten bir dilekçe, 

o Not durum belgesi (Öğrencinin ayrılacağı kurumdan aldığı dersleri, kredileri, notları, 

başarı ortalamasını gösterir belge), 

o Disiplin cezası almadığına dair belge,  

o ÖSYM sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi, 

o İngilizce okuduğunu gösterir belge ya da yabancı dilden başarılı veya muaf olduğunu 

gösterir belge, 

o Ders İçerikleri 

o Yurt Dışı yükseköğrenim kurumlarından başvuran adaylar için YÖK Başkanlığı’ndan 

alacakları “Denklik Belgesi” 

 

Yatay geçiş ile Bölümüze gelen öğrencilerin almış oldukları derslerin denklikleri “Ders 

Sayma Esasları” kapsamında değerlendirilir. Denk sayılan dersler için öğrencinin almış 

olduğu notlar aynen işlenir ve öğrenci müfredattaki denk sayılmayan dersleri 

alarakBölümümüzden mezuniyete hak kazanır.    


