
YATAY GEÇİŞ ŞEKİLLERİ  VE GEÇİŞ KOŞULLARI 

 KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ: 

Kurumlar arası (Yurt içi üniversiteler arası) yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Kontenjanlar ve başvuru takvimi Ocak ve Temmuz 

aylarında Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir.  

Kurumlar arası yatay geçiş; ön lisans programlarında birinci ve ikinci yarıyılda, lisans programlarında yalnızca  birinci 

yarıyılda yapılır. 

 Başvuruda bulunan öğrencinin; 

-Hiçbir disiplin cezası almamış olması, 

-Alt sınıf/sınıflardan tüm derslerini başarmış olması  gerekir  (29/7/2010 tarihli Senato Kararı). 

Yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 

üzerinden 60 veya eşdeğeri olması gerekir. 

Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyıl (l. sınıf) ile son 

iki yarıyılına (4.sınıf) yatay geçiş başvurusu kabul edilmez. 

İkinci 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. 

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. 

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, yatay geçiş 

yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. 

 Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı  olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu 

derslere ilişkin daha önce alınan notları transkripte işlenir ve ortalamaya dahil edilir.  

Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere 

atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki 

yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma 

programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, ilgili diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek 

olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler. 

Başvuran öğrencilerin başarı puanlarının eşit olması halinde Merkezi Yerleştirme Puanı yüksek olan  alınır. 

 KURUM İÇİ   YATAY GEÇİŞ 

Bir  Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer 

birimler bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde ilan 

edilen süre içerisinde kurum içi yatay geçiş yapılabilir.  Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş 

kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan 

ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçmeyecek biçimde belirlenir ve 

başvuru takvimi ile birlikte Öğrenci Dairesi Başkanlığı tarafından  kurumun web sayfasında yayınlanır. 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma 

programları arasında yatay geçiş başvuru 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. 



Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek 

sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

Kurum içi yatay geçiş; ön lisans ve lisans programlarında birinci ve ikinci yarıyılda yapılabilir 

 Başvuruda bulunan öğrencinin; 

-Hiçbir disiplin cezası almamış olması, 

-Alt sınıf/sınıflardan tüm derslerini başarmış olması  gerekir  (29/7/2010 tarihli Senato Kararı). 

 YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ 

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır  

ve belirlenen kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilir. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından öğrenci 

kabulünde ve değerlendirilmesinde; ilgili Yönetmeliğin 14. Maddesinin 3., 4. ve 5. fıkralarında belirtilen koşulların  sağlaması koşulu 

ile yine aynı Yönetmeliğin  11. maddesinin 2. fıkrası ve 12. maddenin 2. fıkrası ile uyumlu olacak şekilde;  müfredatlarının uyumlu 

olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şartıyla başvurular  kabul edilir   ve başvuran öğrenciler  başarı 

puanlarına göre sıralanarak değerlendirme yapılır. 

Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve 

eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından 

tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına 

eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır (Yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulunca  tanınıp 

tanınmadığı ile  Denklik Biriminin duyurularına Yükseköğretim Kurulunun internet sayfasında  yer alan sekmelerden ulaşılabilir). 

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş; ön lisans programlarında birinci ve ikinci yarıyılda, lisans 

programlarında birinci yarıyılda yapılır. 

 Başvuruda bulunan öğrencinin; 

-Hiçbir disiplin cezası almamış olması, 

-Alt sınıf/sınıflardan tüm derslerini başarmış olması  gerekir.  (29/7/2010 tarihli Senato Kararı) 

     Ayrıca; 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerde 13/4/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu Kararı gereği :  

1) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzunda yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar

için belirlenen başarı sırasını sağlaması, (Hukuk 150 bin, Mühendislik ve  Öğretmenlik  240 bin, Tıp 40 bin, Mimarlık 200 bin)  

2) Başarı sırası aranmayan programlar 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 puanına eşit veya yüksek olması, 

3) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da yukarıdaki şartları sağlaması

gerektiği (1.3.2017 tarihli Yükseköğretim  Yürütme Kurulu Kararı gereği) şartları aranır. 

4) T.C uyruklu olup  ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı

uyruklu öğrencilerde  yukarıda  yazılı 1-2-3  ncu madde şartları aranmaz. 

     YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA 

GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE  KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK’İN EK-1 MADDESİNE GÖRE YATAY GEÇİŞ (MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE) 

- Güz yarıyılında; Yurdumuzda ve KKTC’deki   Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları  ve 

Kontenjanları  Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar  başvuru yapabilir  ve yurt dışındaki diğer 

yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamaz.  (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim 

programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya 

ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları  ile yurtdışı yükseköğretim 

kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanlar da  adı geçen madde kapsamında başvuru yapamaz), 

Bahar  yarıyılında ise; Yurdumuzdaki   Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları  ve Kontenjanları 

Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar  başvuru yapabilir  ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim 

kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamaz.  (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de  bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, 

kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de 

herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları  ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine 

başlayan ve öğrenci statüsünde olanlar da  adı geçen madde kapsamında başvuru yapamaz), 

- Öğrencinin kayıt  olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban 

puanına eşit  veya yüksek olması gerekir.  



- Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıl yaptıran öğrencilerin de ikinci maddede yazılı şartları sağlamaları durumunda 

başvuru yapabilirler,  ancak Özel yetenek sınavı ile öğrenci  kabul eden programlara başvuru yapılamaz. 

- Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek isledikleri yükseköğretim programlarının 

merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilir  (ön lisanstan lisansa veya 

lisanstan ön lisansa), 

-Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi 

yerleştirme puanını  sağlamaları şartıyla ikinci eğitimden birinci eğitime, birinci eğitimden ikince eğitime  geçiş yapılabilir, 

- Öğrenciler Ek Madde -I uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. Ancak, söz konusu  madde uyarınca yatay geçiş 

yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru 

tarihlerinde geri dönebilirler, 

-  Güz yarıyılında  ilgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi  bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler  başvuru 

yapamaz,   (Öğrencilerin  tercihleri  doğrultusunda yerleştikleri  yükseköğretim  kurumlarında  eğitime başlayarak, ilgili 

yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra, yatay geçiş sürecinin mantığına uygun 

olarak diğer yükseköğretim  programlarına geçiş için başvuruda bulunmalarının daha faydalı olacağı hususu göz önüne alınarak, ilgili 

yılda ÖSYS'de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı 

bulunmaktadır.) Ancak  ilgili yılın ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler  bahar yarıyılında 

kontenjan ilan edilmişse başvuru yapabilirler. 

-   Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler  söz konusu 

maddeden güz yarıyılında yararlanabilir,  birinci sınıf öğrencileri ise ancak kontenjan  ilan edilmişse  bahar yarıyılında bu maddeden 

yararlanabilirler. Bu durumdaki adayların intibakları  ilgili kurullar tarafından yapılır. 

-  Ara sınıflarda  okuyun öğrencilerin başvurması halinde başvuru yapılan yükseköğretim programına başvuru yapılan yıldaki 

ÖSYS kılavuzunda Öğrenci alınmamışsa, başvuru  yapılan programın öğrencinin öğrenim  görmekte olduğu programa kayıt olduğu 

yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanı dikkate alınmaz. 

-  Güz yarıyılında  kontenjan  ilan edilmez, başvurular   eğitim öğretim dönemi başlamadan önce  1-15 Ağustos  tarihleri 

arasında  ilgili akademik birimlere yapılır ve yerleşen öğrencilerin kayıtları ilan edilen tarihler arasında yapılır. Ancak bahar 

yarıyılında ilgili yükseköğretim kurumu uygun görürse kontenjan ilan eder ve kontenjan dahilinde ilgili akademik birimlere başvuru 

yapılır  ve ilan edilen tarihte ve yerde  öğrencilerin kayıtları yapılır. 

- Önlisans programlarında   ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde sadece sınavsız geçiş öncelikler  dikkate 

alınır , kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de öğrenci alınması durumunda sınavsız geçiş ile şartlan sağlayan 

öğrencilere öncelik verilmek üzere diğer adayların da ilgili ÖSYS Puanına bakılarak sıralaması yapılır. 

- DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans 

programlarına başvuru yapılabilir  ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile 

öğrenci alınmamışsa öğrenciler  o programa başvuru yapamaz. 

- Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak 

yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve 

yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabilir. M.T.O.K programlarında okuyan öğrenciler  ise yukarıda yer alan 

başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilir. 

-Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabilirler, bu durumdaki 

adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme. Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 

tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu öncelikler dikkate alınır, ayrıca, sınavsız geçiş ile yerleşen adaylar  ÖSYS puanları ile de 

şartları sağlamaları halinde başvuru yapabilirler.  

- Ek Madde I uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri  için aranan 

özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekir. 

- Öğrencinin geçmek islediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt 

yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından 

geçiş yapılamaz, 

- Öğretim dili Türkçe programdan  tamamen veya kısmen  yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin 

yabancı dil şartını sağlaması gerekir, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak  isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını 

sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi  almaları gerekir. 



-  Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler  de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer 

yükseköğretim programlarına başvuru yapabilirler,  ayrıca şartları sağlamaları halinde Ölçme  Seçme  Merkezi Başkanlığı tarafından 

yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan 

öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanılabilir. 

- Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme 

puanları dikkate  alınır,  başarı vb. şart aranmaz. 

 


