
GENEL KOŞULLAR 
1. Merkezi yerleştirme puanı (Ek madde 1) ile yatay geçişler hariç, 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 geçiş yapılamaz. 

2. Yatay Geçiş Sıralama Puanı; aynı puan türündeki programlara geçişte merkezi yerleştirme 

puanının %70’i ile öğrencinin genel not ortalamasının %30’u toplanarak hesaplanır. Not 

dönüştürmede Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen “dönüştürme tablosu” 

kullanılır. Farklı puan türündeki programlara geçişte ise, başvuru yapılan diploma programı 

için geçerli olan puan türünde öğrencinin aldığı merkezi yerleştirme puanı esas alınır. 

3. Üniversite içinde aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan 

sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş 

yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. 

4. İkinci öğretimden yalnızca ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, 

ikinci öğretim diploma programlarından başarı sıralamasında bulunduğu sınıfın ilk yüzde 

onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına yatay 

geçiş için başvuru yapabilirler. 

5. Yatay geçiş başvurusu yapacak olan adayların; ayrılacağı programdaki tüm derslerini (ayrıldığı 

dönem dâhil) başarıyla geçmiş olması gerekmektedir. 

6. Yurtdışından yatay geçiş yapacak adaylar, öğrenim görmekte oldukları ülkeler ve üniversiteler 

için ayrı kontenjan belirlenmiş olması halinde sadece bu kontenjanlara başvuru yapabilirler. 

Diğer kontenjanlara başvuru yapılamaz. 

7. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay 

geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi 

için, (İkinci Üniversite kapsamında sınavsız giriş ile yerleşen öğrenci hariç) 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 yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. İkinci üniversite 

kapsamında açık veya uzaktan öğretim programlarına sınavsız olarak kayıt olan adayların 

yatay geçiş başvurusu kabul edilmez. 

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

9. Diğer yükseköğretim kurumlarında uluslararası öğrenci statüsünde (Yabancı Uyruklu Öğrenci 

Sınavı(YÖS) Puanına veya Lise Diploma Puanı ile yerleşen) öğrenim gören öğrenciler yatay 

geçiş yapamaz. 

10. Disiplin cezası alanlar yatay geçiş(Ek madde-1 hariç) müracaatı yapamazlar. 

YURTİÇİ KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KRİTERLERİ 
a. Başvuru sırasında adayın Yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması zorunludur. 

b. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma 

programları arasında yapılabilir. 

c. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş 

için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak 

ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim 

kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır. 

d. Yatay geçiş başvurusu yapacak olan adayların; ayrılacağı programdaki tüm derslerini (ayrıldığı 

dönem dâhil) başarıyla geçmiş olması, genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,50 

olması gerekmektedir. 

e. bendindeki başarı şartını sağlayamayan adayların; ilgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan 

programlar için belirlenen başarı sırası şartını sağlaması ve merkezi yerleştirme puanının geçiş 



yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Bu 

koşulları sağlayan adayların başvuruları ancak başvuru şartlarını karşılayarak başvuran 

adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir. 

f. ÖSYS ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma 

programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı 

olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, ÖSYS ile 

öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz. 

g. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim 

kurumlarında almış oldukları dersler için muafiyet ve intibak işlemleri HMKÜ Önlisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

h. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu 

derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan ve HMKÜ not sistemine 

uyarlanan notları öğrenci not döküm belgesine (transkript) işlenir ve not ortalamasına 

eklenir. 

 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI 

 
1. Üniversitemiz içinde bir fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun 

kendi bünyesindeki veya üniversitemizin diğer fakülte, yüksekokul, konservatuar veya 

meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili 

yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar ve genel kriterler dâhilinde yatay geçiş 

yapılabilir. 

2. Ayrıca 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 

taban puanından az olmaması şartı aranır. 

3. Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği 

diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu 

yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları ancak başvuru şartlarını karşılayarak 

başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde 

değerlendirilir. 

4. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer 

şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olması, 

5. Başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması, lisans 

programında (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç) en az iki yarıyılı tamamlamış olması, 

önlisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olması, 

6. Kayıt dondurma haricinde yarıyıl/yıl kaybının olmaması, g) Genel not ortalamasının en az 

4,00 üzerinden 2,50 olması, gerekir.  

 

YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI  

a. İlgili birimde yurtdışı yatay geçiş kontenjanı açılması, 

b. Yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu 

tarafından tanınmış olması, 

c. Kayıtlı olduğu programın yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma 

programına eşdeğerliğinin ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul 

edilmesi ve kayıtlı olduğu programda önlisans için en az bir (yıllık öğretim yapan 

programlarda en az iki), lisans için en az iki yarıyılı tamamlamış olması, 



d. Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin geçiş başvurularının 

değerlendirilmesinde kullanılacak olan, ÖSYM tarafından yapılan sınavlardaki asgari 

puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları Yükseköğretim Kurulu 

tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için belirlenen 

puan ve şartları taşımaları, gerekli belgelere sahip olması, 

e. İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan programlar için belirlenen başarı sırasını 

sağlaması, 

f. 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, 

g. Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (ç) ve 

(d) maddelerindeki şartları sağlaması, 

h. Genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,50; 100 üzerinden 80 veya ilgili birim 

yetkili kurullarınca kabul edilen eşdeğer puana sahip olması gerekir. 

i. Yurtdışından yatay geçişte (KKTC dâhil) YGSP hesaplanmaz, bu adaylar not 

ortalamasına göre kontenjan dâhilinde yerleştirilirler. 

j. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı 

yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci 

sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 

15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 

5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.  

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ (EK MADDE-1)  
1. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği 

diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, 

öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. 

2. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar 

ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu 

tarafından tespit edilir. 

3. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim 

kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul 

edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek 

adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. 

4. Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişte, öğrencinin taban puan koşulu dışında 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen diğer şartları da taşıması 

gerekir. 


