
A. KURUM İÇİ,  KURUMLARARASI  ve  YURTDIŞI   YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI 

 

1- KURUM İÇİ  ve  KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ 

 

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

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Kurum içi yatay geçişler, ilgili birimlerin belirlediği 

kontenjan çerçevesinde yapılır. Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. 

 
       Başvuruda bulunan öğrencinin; 

   -Hiçbir disiplin cezası almamış olması, 

   -Alt sınıf/sınıflardan tüm derslerini başarmış olması  gerekir. 

 

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

üzerinden 60 veya eşdeğeri olması gerekir. 

 

Önlisans 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. 

 

Farklı alanlardan geçiş için, fakülteler/yüksekokullar/meslek yüksekokulları ilave koşul belirleyebilirler. 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. 

 

 

2- YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ: 

Yurtdışı 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. 

 

 

 



B-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 Programlan 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 Programlan 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), 

- Öğlencinin 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), 

- 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 kayıl 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 Ağustos ayının 30'una kadar 

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. 

 

B- 1- KURUM İÇİ ve  KURUMLARARASI  YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDA      İSTENEN BELGELER 

 

1. Başvuru dilekçesi (İlgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne/MYO Müdürlüğüne hitaben yazılacak ve  gönderilecek) 

2. Ders içerikleri    

3. Transkript  

4. Disiplin Cezası almadığını gösterir  belge. 

5. İkinci öğretimden örgün öğretime geçiş başvurularında öğrencinin % 10'a girdiğine dair onaylı belge. 

 

 

B- 2-  YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDA      İSTENEN 

BELGELER 

 

1. Başvuru dilekçesi (İlgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne/MYO Müdürlüğüne hitaben yazılacak ve  gönderilecek) 

2. Onaylı ders içerikleri   ( Türkçeye çevrilmiş onaylı hali) 

3. Transkript Aslı  (Kapalı ve mühürlü zarf içinde ve Türkçeye çevrilmiş onaylı hali) 

4. Disiplin Cezası almadığını gösterir  belge. 

 

 

B-3- EK-1 MADDEYE GÖRE  (MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE) YATAY GEÇİŞLERDE İSTENEN 

BELGELER 

 

1. Başvuru dilekçesi (İlgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne/MYO Müdürlüğüne hitaben yazılacak  ve gönderilecek) 

2. Transkript  

3. Ders içerikleri 

4 .ÖSYM sınav sonuç belgesi (ÖSYM sistem çıktısı da kabul edilir) 

5. Daha önce Ek Madde 1’e göre yatay geçiş yapmadığına dair belge. 

 

 

 

 



C-  BAŞVURU ŞEKLİ  VE YERİ: 

Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak, posta ile yapılacak başvurularda gecikmeli başvurular işleme konulmayacaktır. 

İnternetten veya fax yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.  

Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına yapılacaktır. Eksik 

belgelerle yapılan başvurular kabul edilmez, değerlendirilmez. İlan edilen koşulları sağlamayan başvurular değerlendirilmeye alınsa 

bile yatay geçiş talebi ilgili kurullar tarafından uygun bulunmaz. Yedek liste ilan edilen programlarda, Asıl listeden kayıt 

yaptırmayanların yerine yedek listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır. İlan edilen süre haricinde kayıt yapılmaz. 

 

D- KAYIT YERİ : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 



     DİLEKÇE ÖRNEĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

    

      CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ……………………………………..…………………………FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA, 

      CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ….……………………….….……………………………………….YÜKSEKOKUL/MESLEK  

YÜKSEKOKULU MÜDÜRLĞÜNE 

   SİVAS 

 

 

                 …………………………………………….Üniversitesi,………………..…………………..Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek 

Yüksekokulu………….Bölümü,……….sınıf  öğrenciyim. İlgili Yönetmelik hükümleri gereğince  

Üniversitenizin………………Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulunun ……………..Bölümüne yatay geçiş yapmak 

istiyorum. 

 

 İstenen belgeler ekte sunulmuş olup,  bulunduğum Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilecek belgelerle uyumsuzluk 

bulunması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve hakkında yasal işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederim. 

 

 

 

 

 Başarı puanına göre          

              

 

 Merkezi yerleştirme puanına göre ( Ek Madde 1’e göre )  

 

*Yukarıdaki kutucuklardan birini seçiniz. 

 

 

             

           (Tarih) 

             

                       Öğrencinin Adı Soyadı ve imzası 

 

 

 

 

ADRES VE TELEFON NO: 

 

 

 

 


