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Bir üniversitenin kendi bünyesindeki fakülte, 
yüksekokul, konservatuar  veya meslek 

yüksekokulunun eşdeğer düzeyde diploma 
programlarına  ilgili yönetim kurulu tarafından 
belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş 

yapılabilir. 

Yatay geçiş kontenjanları 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, ilgili yönetim 

kurulları tarafından karara bağlanır. 

Kontenjanlar, senatonun belirlediği şartlar ve 

taban puanlar son başvurudan 15 gün önce 

ilan edilir. 

Farklı merkezi sınav puanları ile öğrenci alan 

programlara yatay geçiş 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.

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki 

merkezi yerleştirme puanı, 

geçmek istediği programın, 

üniversiteye girdiği yıldaki taban 

puanına eşit veya yüksek olması 

durumunda başvuru yapılabilir.

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı 

olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve 

son sınıf dahil olmak üzere tüm 

öğrenciler söz konusu maddeden 

yararlanabilirler.

Özel yetenek sınavı sonucuna 

göre kayıt yaptıran öğrencilerin de  

taban puan şartını sağlamaları 

durumunda başvuru yapabilirler, 

ancak özel yetenek sınavı ile 

öğrenci kabul eden programlara 

başvuru yapılamaz.

ÖSYS yükseköğretim programları 

ve kontenjanları kılavuzunda yer 

alan yükseköğretim programlarına 

kayıt yaptırmış olan adaylar 

başvuru yapabilir, yurtdışındaki 

diğer yükseköğretim kurumlarına 

kayıt yaptıranlar kayıt yaptıramaz.

Merkezi yerleştirme puanı şartını 

sağlayan öğrenciler; lisanstan 

önlisansa yada önlisanstan lisansa 

geçiş için başvuru yapabilirler.

DGS puanı ile sadece DGS 

Kılavuzunda tanımlanan önlisans 

alanlarının  devam edebileceği 

yükseköğretim lisans programlarına 

başvuru yapılabilir. Adayların ilgili yıl 

için DGS puanına sahip olmaları 

gereklidir ve ilgili yılda DGS ile 

öğrenci alınmışsa başvuru yapılabilir. 

Öğrenciler ek madde-1 uyarınca 

yalnızca bir defa yatay geçiş 

yapabilirler. Ancak,söz konusu 

madde uyarınca yatay geçiş yapan 

öğrencilerin ÖSYS merkezi 

yerleştirme sonucu kayıt hakkı 

kazandıkları yükseköğretim 

kurumuna geri dönebilirler. 

Önlisans programlarına sınavsız 

geçişten yararlanarak yerleşen 

öğrenciler de bu maddeden 

yararlanabilir. Bu adayların 

yerleşme önceliklerinde ÖSYM 

Başkanlığı tarafından yayımlanan 

puanlar dikkate alınır.

Türkçe programlardan yabancı dille 

eğitim yapan programlara geçişte 

öğrenci yabancı dil şartını 

sağlamalıdır. Hazırlık veya 1.sınıfta 

yapmak isteyen öğrencilerin şartı 

sağlamaması durumunda yabancı dil 

hazırlık eğitimi almaları gereklidir.


