
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ
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TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, önl�sans ve l�sans düzey�ndek� öğrenc�ler�n yükseköğret�m

kurumlarındak� fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyes�nde yer alan d�ploma
programları arasında veya d�ğer yükseköğret�m kurumlarındak� eşdeğer d�ploma programlarına yatay geç�ş
�le ç�ft anadal, yandal ve yükseköğret�m kurumları arasında kred� aktarımında uyulması gereken usul ve
esasları  düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, yükseköğret�m kurumlarındak� önl�sans ve l�sans düzey�ndek�

d�ploma programları arasındak� her türlü yatay geç�şler�, ç�ft anadal, yandal programları ve kred� aktarımına
�l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) (Değ�ş�k:RG-18/3/2016-29657) Bu Yönetmel�k, 2547 sayılı Yükseköğret�m

Kanununun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend�ne ve 44 üncü maddes�n�n (c) fıkrasına dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Yönetmel�kte geçen;
a) Ç�ft anadal programı: Başarı şartını ve d�ğer koşulları sağlayan öğrenc�ler�n aynı yükseköğret�m

kurumunun �k� d�ploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, �k� ayrı d�ploma alab�lmes�n� sağlayan
programı,

b) Değ�ş�m programı: Yurt�ç� veya yurt dışı �k� yükseköğret�m kurumu arasında düzenlenen protokol
çerçeves�nde kurumların b�r�ne kayıtlı olan öğrenc�ler�n kısa sürel� olarak d�ğer kurumda eğ�t�m görmeler�n�
ve b�r kurumdan alınan dersler�n d�ğer yükseköğret�m kurumunda eşdeğer olarak kabul ed�leb�lmes�n�
öngören programı,

c) D�ploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya bölümler�n
bel�rlenen yeterl�l�kler� sağlayan öğrenc�lere önl�sans veya l�sans d�ploması düzenlenen yükseköğret�m
programlarını,

ç) Düzey: Önl�sans veya l�sans d�ploma programlarından her b�r�n�,
d) Eşdeğer d�ploma programı: İs�mler� aynı olan veya �lg�l� yönet�m kurulları tarafından �çer�kler�n�n

en az yüzde seksen� aynı olduğu tesp�t ed�len d�ploma programlarını,
e) (Değ�ş�k:RG-21/12/2019-30985) Farklı Puan Türü: Öğrenc� Seçme ve Yerleşt�rme s�stem�nde

yükseköğret�m programlarına yerleşt�rmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler d�kkate
alınarak 2018 yılından �t�baren SAY Puan Türü (TYT �le AYT), SÖZ Puan Türü (TYT �le AYT), EA Puan
Türü (TYT �le AYT), DİL Puan Türü (TYT �le YDT) olmak üzere dört puan türünü; 2010 yılından �t�baren
SAY Puan Türü (YGS -1 �le YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS -3 �le YGS -4), EA Puan Türü (YGS -5 �le YGS
-6), Matemat�k –Fen (MF) Puan Türü, Türkçe – Matemat�k (TM) Puan Türü, Türkçe – Sosyal (TS) Puan
Türü, Yabancı D�l (DİL) Puan Türü olmak üzere yed� puan türünü; 2009 yılı ve önces�nde �se EA-1, SAY-1,
SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL olmak üzere yed� puan türünü ve bu puan türler�nden SAY-1 SAY Puan
Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matemat�k – Fen Puan Türüne, EA-2
Türkçe – Matemat�k Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan Türüne, DİL �se Yabancı D�l Puan Türüne
karşılığını,

f) Genel not ortalaması: Öğrenc�n�n hazırlık sınıfı har�ç, geç�ş yapmak �sted�ğ� döneme kadar almış
olduğu tüm dersler�n kred�ler�ne göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,

g) İlg�l� yönet�m kurulu: Yükseköğret�m kurumlarındak� fakültelerde fakülte yönet�m kurulunu,
yüksekokullarda yüksekokul yönet�m kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar yönet�m kurulunu, meslek
yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönet�m kurulunu,



h) İnt�bak programı: D�ploma programları arasında geç�ş yapılması hal�nde, geç�ş yapılan d�ploma
programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla �lave ders ve uygulamalardan oluşan programı,

ı) Kontenjan: Önceden bel�rlen�p �lan ed�len öğrenc� sayısını,
�) Kurum �ç� yatay geç�ş: B�r öğrenc�n�n kayıtlı olduğu yükseköğret�m kurumu �ç�ndek� aynı düzeydek�

d�ğer d�ploma programlarına geç�ş�n�,
j) Kurumlar arası yatay geç�ş: B�r ün�vers�te, yüksek teknoloj� enst�tüsü veya vakıflar tarafından b�r

ün�vers�teye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka b�r ün�vers�te, yüksek
teknoloj� enst�tüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarına yapılan geç�ş�,

k) Not ç�zelges�: Öğren�m süres� �ç�nde alınan dersler�n, �s�m, kred� ve başarı notlarının topluca
yazıldığı belgey�,

l) Ortak program: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul ed�len öğrenc�ler�n önl�sans
veya l�sans dereces� ver�len b�r d�ploma programına geçmeden önce aynı yükseköğret�m kurumunda aldıkları
derslerden oluşan programı,

m) Uluslararası ortak d�ploma programı: Yükseköğret�m kurumlarının yurtdışındak� yükseköğret�m
kurumları ve d�ğer kuruluşlarla �şb�rl�ğ� tes�s ederek önl�sans veya l�sans d�ploması veren programlarında
yürüttükler� uluslararası ortak eğ�t�m ve öğret�m programını,

n) (Değ�ş�k:RG-2/5/2014-28988) Taban puan: B�r yükseköğret�m kurumunun d�ploma programına
Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) tarafından merkez� sınavla yerleşt�r�len en düşük puanlı
öğrenc�n�n g�r�ş puanını,

o) Yandal programı: B�r d�ploma programına kayıtlı öğrenc�n�n öngörülen şartları taşıması kaydıyla,
aynı yükseköğret�m kurumu �ç�nde (Mülga �bare:RG-21/12/2019-30985) (…) bel�rl� b�r konuya yönel�k
sınırlı sayıda ders� almak suret�yle, d�ploma yer�ne geçmeyen b�r belge (yandal sert�f�kası) alab�lmeler�n�
sağlayan programı,

ö) Yatay geç�ş: B�r yükseköğret�m kurumunda kayıtlı olan öğrenc�n�n bu Yönetmel�ktek� esaslar
çerçeves�nde, aynı düzeydek� d�ğer d�ploma programlarında öğren�me devam etme hakkı kazanmasını,

p) Yükseköğret�m öğrenc� ver�tabanı (YÖKSİS): Yükseköğret�m Kurulu bünyes�nde tüm
yükseköğret�m kurumlarında önl�sans, l�sans ve l�sansüstü düzeylerde öğren�m gören öğrenc�ler�n b�lg�ler�n�n
tutulduğu merkez� ver�tabanını,

r) (Ek:RG-18/3/2016-29657)  Özel öğrenc�: B�r yükseköğret�m kurumunda kayıtlı öğrenc� olup, farklı
b�r yükseköğret�m ortamı, kültürü, kazanımı ed�nmek �steyen veya özel durumu, sağlık ve benzer� nedenlerle
kayıtları kend� ün�vers�teler�nde kalmak şartıyla farklı b�r yükseköğret�m kurumunda eğ�t�me devam etme
�mkanı tanınan öğrenc�y�,

�fade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

Kontenjan
MADDE 5 – (1)  Farklı yükseköğret�m kurumlarının d�ploma programları veya aynı yükseköğret�m

kurumu �ç�ndek� d�ploma programları arasında ancak önceden �lan ed�len sayı ve geç�ş şartları çerçeves�nde
geç�ş yapılab�l�r.

(2) ÖSYM tarafından yapılan yerleşt�rmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan d�ploma
programlarına yatay geç�şlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

Geç�şler
MADDE 6 – (1) (Değ�ş�k:RG-18/3/2016-29657) Önl�sans ve l�sans d�ploma programlarının hazırlık

sınıfına; önl�sans d�ploma programlarının �lk yarıyılı �le son yarıyılına, l�sans d�ploma programlarının �lk �k�
yarıyılı �le son �k� yarıyılına yatay geç�ş yapılamaz.

(2) Aynı yükseköğret�m kurumunda aynı d�ploma programlarında b�r�nc� öğret�mden �k�nc� öğret�me
kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geç�ş yapılab�l�r. Ancak, �k�nc� öğret�m d�ploma programına geç�ş
yapan öğrenc�ler �k�nc� öğret�m ücret� öderler.

(3) Yükseköğret�m kurumlarında �k�nc� öğret�mden sadece �k�nc� öğret�m d�ploma programlarına yatay
geç�ş yapılab�l�r. Ancak, �k�nc� öğret�m d�ploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın �lk



yüzde onuna g�rerek b�r üst sınıfa geçen öğrenc�ler b�r�nc� öğret�m d�ploma programlarına kontenjan
dah�l�nde yatay geç�ş yapab�l�rler.

(4) Açık veya uzaktan öğret�mden d�ğer açık veya uzaktan öğret�m d�ploma programlarına yatay geç�ş
yapılab�l�r. Açık ve uzaktan öğret�mden örgün öğret�m programlarına geç�ş yapılab�lmes� �ç�n, öğrenc�n�n
öğren�m görmekte olduğu programdak� genel not ortalamasının 100 üzer�nden 80 veya üzer� olması veya
kayıt olduğu yıldak� merkez�  yerleşt�rme puanının, geçmek �sted�ğ� ün�vers�ten�n d�ploma programının o
yılk� taban puanına eş�t veya  yüksek olması gerek�r.

(5) B�r�nc� veya �k�nc� öğret�m d�ploma programlarından açık veya uzaktan eğ�t�m veren d�ploma
programlarına yatay geç�ş yapılab�l�r.

Başvuru ve değerlend�rme
MADDE 7 – (1) D�ploma programları arasında yatay geç�ş başvuruları, sadece �lan ed�len süre

�çer�s�nde yapılır.
(2) (Değ�ş�k:RG-21/12/2019-30985) Bu Yönetmel�ktek� şartlara �lave olarak yatay geç�ş

başvurularının değerlend�r�lmes�nde ün�vers�te senatolarınca ayrıca kullanılacak kr�terler bel�rleneb�l�r.
(3) Başvurularla �lg�l� ön değerlend�rmey�, senatonun bel�rlem�ş olduğu �lkeler çerçeves�nde, �lg�l�

yönet�m kurulları tarafından oluşturulan kom�syonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı
puan türler�ndek� programlara geç�ş �ç�n merkez� yerleşt�rme puanı ve eğer varsa geçmek �sted�ğ� programın
ortak dersler�ndek� başarısı d�kkate alınarak, ün�vers�te senatosu tarafından bel�rlenm�ş olan kr�terlere göre
değerlend�r�l�r ve ayrılan kontenjana göre geç�ş sağlanır. 

(4) D�ploma programına yatay geç�ş yerleşt�rme �şlemler� yükseköğret�m kurumlarının �lg�l� yönet�m
kurulu kararı üzer�ne yapılır.

(5) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geç�ş hakkından yararlanmak �ç�n engel teşk�l etmez.
(6) (Değ�ş�k:RG-21/12/2019-30985) Dörtlü veya yüzlü s�steme göre elde ed�len başarı notlarının

b�rb�r�ne dönüştürülmes�nde, Yükseköğret�m Yürütme Kurulu tarafından bel�rlenen dönüştürme tabloları
kullanılır.

Sonuçların �lanı ve �nt�bak programı
MADDE 8 – (1) Her b�r d�ploma programına yatay geç�ş �ç�n başvuran adayların değerlend�rme

sonuçları, �lg�l� yükseköğret�m kurumunun �nternet sayfasında duyurulur. Yatay geç�ş hakkı kazananlara
kend�ler� hakkındak� karar yazılı olarak tebl�ğ ed�l�r.

(2) Başarı şartını taşıyan yeterl� sayıda adayın olması hal�nde kontenjan sayısı kadar yedek aday �lan
ed�l�r.  Bel�rlenen süre �ç�nde asıl adaylardan başvuru yapılmaması hal�nde sırayla yedekler çağrılır.

(3) İlg�l� kom�syonlar öğrenc�n�n daha öncek� dönemlerde aldığı dersler �le yatay geç�ş yaptığı
programın dersler�n� d�kkate alarak, senatonun bel�rled�ğ� esaslara göre öğrenc�n�n hang� yarıyıla veya sınıfa
�nt�bak ett�r�leceğ�n� tesp�t eder, varsa öğrenc�n�n alması gereken �lave derslerden oluşan b�r �nt�bak programı
�le muaf tutulması gereken dersler� bel�rler.

(4) Bu Yönetmel�k kapsamında geç�ş yapan öğrenc�ler�n yen� durumları, kayıt �şlem� tamamlanıp,
geç�ş ve �nt�bak �şlemler� kes�nleşt�kten sonra en geç 15 gün �ç�nde Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı tarafından
yükseköğret�m öğrenc� ver�tabanına (YÖKSİS) �şlen�r. (Ek cümleler:RG-21/12/2019-30985) İlg�l�
yılda/dönemde yatay geç�ş başvurusu kabul ed�lerek kayıt yaptıran ancak eğ�t�m-öğret�m dönem� başlamadan
önce yatay geç�ş hakkından vazgeçen öğrenc�ler�n yatay geç�ş �şlemler� �ptal ed�l�r. Bu öğrenc�ler yatay geç�ş
yapmış öğrenc� kabul ed�lmez ve yatay geç�ş başvurusu yaptıkları yükseköğret�m kurumuna ger� dönerler.
Bu öğrenc�ler yatay geç�ş kaydını �ptal ett�rd�kler� yıl/dönemde başka b�r yükseköğret�m kurumuna yatay
geç�ş hakkı elde etmeler� durumunda yatay geç�ş yapab�l�rler. Bu durumdak� öğrenc�ler de bu madde
hükümler�ne göre yükseköğret�m öğrenc� ver� tabanına (YÖKSİS) �şlen�r.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum İç� Programlar Arası Yatay Geç�ş
Kurum �ç� yatay geç�ş kontenjanları ve taban puan şartı
MADDE 9 – (1) B�r fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kend�

bünyes�ndek� veya aynı ün�vers�te �ç�nde yer alan d�ğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek
yüksekokulunun bünyes�ndek� eşdeğer düzeyde d�ploma programlarına �lg�l� yönet�m kurulu tarafından
bel�rlenen kontenjanlar dah�l�nde yatay geç�ş yapılab�l�r.



(2) (Değ�ş�k:RG-18/3/2016-29657) Hang� dönemlerde ve hang� d�ploma programları �ç�n kurum �ç�
yatay geç�ş kontenjanı bel�rleneceğ�, her b�r d�ploma programı �ç�n �k�nc� yarıyıldan başlamak ve beş�nc�
yarıyıl dah�l olmak üzere, kontenjan �lan ed�len her yıl �ç�n ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenc�
kontenjanının yıllık yüzde on beş�n� geçmeyecek b�ç�mde dönemlere bölünerek �lg�l� yönet�m kurulları
tarafından karara bağlanır. Vakıf ün�vers�teler�n�n b�r programında burslu kontenjan dah�l�nde öğren�m
görmekte olan öğrenc�ler yatay geç�ş yaptıklarında burslarının devamı hususundak� esasları bel�rleme yetk�s�
ün�vers�te senatolarına a�tt�r. Ortak programdan sonra d�ploma programına geç�ş uygulaması olan
yükseköğret�m kurumlarının kurum �ç� geç�ş kontenjanı bel�rlenmes�nde, bu d�ploma programları �ç�n senato
tarafından bel�rlenm�ş olan kontenjanlar esas alınır.

(3) (Değ�ş�k:RG-21/12/2019-30985) Kurum �ç� yatay geç�ş kontenjanları, �lg�l� d�ploma programının
son dört yıla a�t taban puanları �le yurt �ç�ndek� d�ğer ün�vers�teler�n d�ploma programlarının en düşük taban
puanı, varsa kurum �ç� yatay geç�ş �ç�n senato tarafından öngörülen �lave şartlarla b�rl�kte, son başvurunun
kabul ed�leceğ� günden en az 15 gün önces�nde kurumun �nternet sayfasında �lan ed�l�r. ÖSYM sınavı �le
yerleşen öğrenc�ler�n kurum �ç� yatay geç�ş �şlemler�nde ÖSYM sınav sonuçları d�kkate alınır, başkaca ulusal
veya uluslararası d�ploma notu veya sınav sonuçları yerleşt�rmeye esas alınmaz.

(4) Programların kurum �ç� kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek
yüksekokulu bünyes�nde yer alan d�ploma programları �le d�ğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya
meslek yüksekokulu bünyes�ndek� d�ploma programları �ç�n ayrı ayrı bel�rleneb�l�r.

(5) Ün�vers�te bünyes�ndek� aynı düzeyde (Mülga �bare:RG-12/4/2019-30743)(…) öğrenc� kabul eden
d�ploma programları arasında yatay geç�ş başvurusu yapılab�lmes� �ç�n, öğrenc�n�n merkez� sınava g�rd�ğ� yıl
�t�barıyla geçmek �sted�ğ� d�ploma programı �ç�n geçerl� olan puan türünde aldığı merkez� yerleşt�rme
puanının, geçmek �sted�ğ� d�ploma programına eşdeğer yurt �ç�ndek� d�ğer ün�vers�teler�n d�ploma
programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 (6) Yetenek sınavı �le öğrenc� alan d�ploma programlarına kurum �ç� yatay geç�şlerde d�ğer şartların
yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Ortak programdan d�ploma programlarına geç�ş
MADDE 10 – (1) Ortak programa yerleşen öğrenc�ler�n d�ploma programına geç�ş yapab�lmes� �ç�n

kontenjanlar en geç kayıt dönem�nden b�r hafta önce her d�ploma programının kontenjanı otuzdan az
olmayacak şek�lde senato tarafından bel�rlen�r.

(2)  Ortak programı başarı �le tamamlayan her öğrenc�den, d�ploma programına geçeb�lmeler� �ç�n
ortak programdak� d�ploma programı sayısı kadar terc�h alınır.

 (3) D�ploma programı önces�nde ortak program uygulayan yükseköğret�m kurumlarında, bu programı
başarı �le tamamlayan öğrenc�ler, merkez� sınav veya yetenek sınavı �le yerleşt�r�ld�kler� ortak program �ç�n
ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen d�ploma programlarına, ortak programdak� genel not ortalamaları esas
alınarak veya adayların merkez� yerleşt�rme puanı �le genel not ortalamasının toplanması suret�yle elde
ed�len yerleşt�rme puanı esas alınarak yerleşt�r�leb�l�r. Adayların yerleşt�rme puanının eş�t olması hal�nde
merkez� yerleşt�rme puanı daha yüksek olana öncel�k tanınır. Bu kr�terlerden hang�s�n�n uygulanacağı,
ün�vers�te senatosu tarafından bel�rlen�r.

(4) D�ploma programı seç�m� önces�nde, yabancı d�l hazırlık sınıfı dışında geç�r�len süre öğren�m
süres�ne dah�ld�r.

(5) B�r puan türü �le ortak programa yerleşen adayların aynı yükseköğret�m kurumu �ç�nde farklı puan
türü �le öğrenc� kabul eden d�ploma programlarına geç�şler�, bu Yönetmel�ğ�n kurum �ç� yatay geç�ş
hükümler�ne göre yapılır.

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurumlar Arası Yatay Geç�ş
Kurumlar arası yatay geç�ş
MADDE 11 – (1) Kurumlar arası yatay geç�ş yükseköğret�m kurumlarının aynı düzeydek� eşdeğer

d�ploma programları arasında ve Yükseköğret�m Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçeves�nde
yapılır.

(2) Kurumlar arası yatay geç�ş �ç�n öğrenc�n�n, kayıtlı olduğu programda b�t�rm�ş olduğu dönemlere a�t
genel not ortalamasının en az 100 üzer�nden 60 olması şarttır.



(3) İk�nc� fıkradak� başarı şartını sağlayamayan ancak merkez� yerleşt�rme puanı geç�ş yapmak �sted�ğ�
d�ploma programının taban puanına eş�t veya yüksek olan adaylar yatay geç�ş başvurusu yapab�l�r. (Mülga
son cümle:RG-21/9/2013-28772) (…)

(4) Yükseköğret�m kurumlarının bel�rlenen yatay geç�ş kontenjanları �le başvuru ve değerlend�rme
takv�m�, Yükseköğret�m Kurulu �nternet sayfasında �lan ed�l�r.

(5) Önl�sans dereces� ver�len d�ploma programlarında yatay geç�ş kontenjanları �le başvuru ve
değerlend�rme takv�m� �k�nc� yarıyıl �ç�n Ocak ayı, üçüncü yarıyıl �ç�n �se Temmuz ayı �ç�nde �lan ed�l�r.

(6) L�sans dereces� ver�len d�ploma programlarında; dört yıllık eğ�t�m verenlerde �k�nc� ve üçüncü
sınıfları �ç�n, beş yıllık eğ�t�m verenlerde �k�nc�, üçüncü ve dördüncü sınıflar �ç�n, altı yıllık eğ�t�m verenlerde
�k�nc�, üçüncü, dördüncü ve beş�nc� sınıflar �ç�n yatay geç�ş kontenjanları �le başvuru ve değerlend�rme
takv�m� Temmuz ayı �ç�nde �lan ed�l�r.

(7) Her yıl düzenl� olarak �k�nc�, üçüncü, dördüncü ve beş�nc� sınıflar �ç�n, ÖSYM g�r�ş genel
kontenjanı 50 ve 50’den az olan d�ploma programlarda �k�, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve
üzer�nde olan d�ploma programlarda �se dört kurumlararası yatay geç�ş kontenjanı Yükseköğret�m Kurulu
tarafından bel�rlen�r. Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının �lg�l� kurulları, geç�ş�n
yapılacağı d�ploma programının g�r�ş yılındak� kontenjanı �le yatay geç�ş kontenjanı bel�rlenen yarıyıla kadar,
programdan �l�ş�ğ� kes�len veya ayrılan öğrenc� sayıları �le bu yarıyıl �ç�nde yatay geç�ş yoluyla gelm�ş olan
öğrenc� sayıları arasındak� farkı aşmayacak b�ç�mde �lave kontenjan bel�rleyeb�l�rler. İlave kontenjan
bel�rlenmes� hal�nde bu kontenjanlar en geç Haz�ran ayının otuzuncu günü mesa� saat� b�t�m�ne kadar
Yükseköğret�m Kuruluna b�ld�r�l�r. Önl�sans d�ploma programları �ç�n �k�nc� yarıyılda açılması �stenen �lave
yatay geç�ş kontenjanları �se �lg�l� kurul tarafından bel�rlenerek, en geç Aralık ayının otuz b�r�nc� günü mesa�
saat� b�t�m�ne kadar Yükseköğret�m Kuruluna b�ld�r�l�r.

(8) Tamamen veya kısmen yabancı d�l �le eğ�t�m yapan yükseköğret�m kurumlarına yatay geç�ş �ç�n
�lg�l� yükseköğret�m kurumunun yapacağı yabancı d�l yeterl�l�k sınavından başarılı olmak ya da (Ek
�bare:RG-21/12/2019-30985) Yükseköğret�m Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerl�l�ğ�
olan yabancı d�l sınavlarından �lg�l� yükseköğret�m kurumunun bel�rled�ğ� başarı düzey�nde b�r puanı
başvuru sırasında belgelemek şarttır.

(9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğret�m programlarına yatay geç�ş yapmak
�steyen öğrenc�ler, Eylül ayının �lk haftasının son günü mesa� saat� b�t�m�ne kadar �lg�l� yükseköğret�m
kurumuna başvuruda bulunurlar.

(10) (Değ�ş�k:RG-18/3/2016-29657) Yatay geç�şle gelen öğrenc�ler�n öncek� d�ploma programından
aldığı ve başarılı olduğu dersler�n �nt�bakının yapılarak, bu derslere �l�şk�n daha önce alınan notlar transkr�pte
�şlen�r ve not ortalamasına eklen�r.

Değerlend�rme
MADDE 12 – (1) Kurumlar arası yatay geç�ş değerlend�rme sonuçları, geçerl� başvurusu olan tüm

adayların �s�mler�, değerlend�rmede esas alınan puanlara göre sıralanmış b�ç�mde �lg�l� yüksek öğret�m
kurumunun �nternet sayfasında �lan ed�l�r.

(2) Başvurularla �lg�l� ön değerlend�rmey�, ün�vers�te senatosunun bel�rlem�ş olduğu �lkeler
çerçeves�nde, �lg�l� yönet�m kurulları tarafından oluşturulan kom�syonlar yapar. Başvurular, adayların genel
not ortalaması ve eğer varsa geçmek �sted�ğ� programın ortak dersler�ndek� başarısı d�kkate alınarak,
ün�vers�te senatosu tarafından bel�rlenm�ş olan kr�terlere göre değerlend�r�l�r ve ayrılan kontenjana göre geç�ş
sağlanır. 

(3) Yeterl� şartları taşıyan aday olması hal�nde aynı sayıda asıl ve yedek aday bel�rlen�r. Takv�mde
bel�rlenen süre �ç�nde başvurmayan asıl adaylar yer�ne yedekler�n başvurusu alınır. Yatay geç�ş hakkı
kazanan öğrenc�ler�n �nt�bak programları, bu öğrenc�ler�n yen� akadem�k yarıyıla d�ğer öğrenc�lerle aynı
tar�hte başlamasını sağlayacak b�ç�mde yapılır.

D�ğer yükseköğret�m kurumlarından yatay geç�ş
MADDE 13 – (1) (Değ�ş�k �bare:RG-21/12/2019-30985) M�ll� Savunma Bakanlığı ve İç�şler�

Bakanlığına ve bağlı yükseköğret�m kurumlarında önl�sans ve l�sans düzey�nde öğret�me devam eden
öğrenc�ler kend� özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçeves�nde ve bu Yönetmel�ğ�n konuyla �lg�l�
hükümler�ne uygun olarak d�ğer yükseköğret�m kurumlarına yatay geç�ş yapab�l�rler.



(2) Bu kurumlardan (Değ�ş�k �bare:RG-21/12/2019-30985) 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�n�n 9 uncu maddes�nde
sayılan f��ller neden�yle, başarısızlık veya d�s�pl�ns�zl�k neden� �le �l�ş�ğ� kes�lenler d�ğer yükseköğret�m
kurumlarına yatay geç�ş �ç�n başvuramazlar.

(3) İk�nc� fıkra kapsamına g�rmeyen b�r gerekçe �le b�r�nc� fıkra kapsamındak� yükseköğret�m
kurumlarından �l�ş�ğ� kes�len öğrenc�ler, �l�ş�kler�n�n kes�ld�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl �ç�nde d�ğer
yükseköğret�m kurumlarına geç�ş �ç�n başvurab�l�r. Bu başvurular kurumlararası yatay geç�ş hükümler�ne
göre değerlend�r�l�r.

(4) (Ek:RG-16/8/2011-28027) (Mülga:RG-21/12/2019-30985)
Yurtdışı yükseköğret�m kurumlarından yurt�ç�ndek�lere yatay geç�ş
MADDE 14 – (1) Ün�vers�te senatoları tarafından yurtdışındak� yükseköğret�m kurumlarından

yapılacak yatay geç�şler �ç�n kontenjan bel�rleneb�l�r. Kontenjan bel�rlenmes� hal�nde her b�r program �ç�n
kurumlar arası yatay geç�ş kontenjanının yarısını aşmayacak şek�lde bel�rlenen yurt dışı yükseköğret�m
kurumları kontenjanları �le ün�vers�te senatosu tarafından bel�rlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay
geç�ş kontenjanları �le b�rl�kte Yükseköğret�m Kuruluna en geç Haz�ran ayının otuzuncu günü mesa� saat�
b�t�m�ne kadar b�ld�r�l�r. Yükseköğret�m Kurulu �nternet sayfasında tüm yükseköğret�m kurumlarının yurt
dışı öğrenc� kontenjanları �le başvuru şartları ve değerlend�rme takv�m� �lan ed�l�r.

(2) Yabancı ülkelerdek� yükseköğret�m kurumlarından yurt �ç�ndek� yükseköğret�m kurumlarına geç�ş
�ç�n, öğrenc�n�n bu Yönetmel�ğ�n (Değ�ş�k �bare:RG-10/6/2020-31151) 11 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında
bel�rlenen kurumlar arası yatay geç�ş başarı şartları aranır.

(3) Yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarından yatay geç�şte öğrenc�n�n yatay geç�ş yapmak �sted�ğ�
yükseköğret�m kurumundak� d�ploma programının �lg�l� sınıfına öğrenc� kabulündek� taban puana sah�p
öğrenc�ler, yurt dışında yükseköğren�m gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geç�ş
başvurusu yapab�l�rler. Bu yolla başvuran öğrenc�ler�n yatay geç�ş başvurusu ün�vers�te senatosu tarafından
bel�rlenen esaslar çerçeves�nde yurt dışı yatay geç�ş kontenjanı kapsamı dışında değerlend�r�l�r.

(4) Yurt dışı ün�vers�telerden yapılan başvurularda öğrenc�n�n yurt dışında öğren�m gördüğü
yükseköğret�m kurumunun ve eğ�t�m�n yapıldığı programın ön l�sans veya l�sans d�ploma vermeye yetk�l� b�r
kurum olarak Yükseköğret�m Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu d�ploma programının, yatay
geç�ş �ç�n başvurduğu önl�sans veya l�sans d�ploma programına eşdeğerl�ğ�n�n �lg�l� ün�vers�te tarafından
kabul ed�lmes� şartı aranır.

(5) Yurtdışında yükseköğret�me başlayan öğrenc�ler�n Türk�ye’dek� yükseköğret�m programlarına geç�ş
başvurularının değerlend�r�lmes�nde kullanılacak olan, Öğrenc� Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� tarafından
yapılan Öğrenc� Seçme ve Yerleşt�rme Sınavlarındak� asgar� puanlar �le bunlara eşdeğerl�ğ� kabul ed�len
sınavlar ve puanları, ün�vers�teler tarafından bel�rlenen yurtdışı yatay geç�ş kontenjanları �le b�rl�kte
Yükseköğret�m Kurulu tarafından �lan ed�l�r. Adayların, yatay geç�ş başvurusu yapab�lmeler� �ç�n en az �lan
ed�len puanlara veya üzer�ndek� puanlara sah�p olması gerek�r.

(6) (Ek:RG-18/3/2016-29657) Yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarından yatay geç�şte, yurt
dışındak� aynı yükseköğret�m kurumundan b�r programın her b�r sınıfına geç�ş yapab�lecek öğrenc� sayısı o
programın �lg�l� sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’�n� geçemez. Yüzde 15’�n hesaplanmasında 1’�n
altındak� sayılar 1’e tamamlanır. V�rgülden sonrak� kısım 5’ten küçükse alttak� tam sayıya, 5 ve yukarısında
�se b�r üst tam sayıya tamamlanır.

(7) (Ek:RG-21/12/2019-30985) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet� dâh�l yurt dışında kurulmuş olan
yükseköğret�m kurumlarından yurt �ç�ndek� yükseköğret�m kurumlarının başarı sıralaması şartı aranan
programlarına yatay geç�şe �l�şk�n olarak Yükseköğret�m Kurulu, bu Yönetmel�k hükümler� dışında �lave
şartlar bel�rleyeb�l�r.

Yabancı uyruklu öğrenc�ler
MADDE 15 – (1) Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülken�n

uyrukluğunda bulunan yabancı öğrenc�ler�n kontenjanı bu Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasında bel�rt�len sınırlamaya tab� değ�ld�r.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Ç�ft Anadal, Yandal ve Kurumlar Arası Kred� Transfer�



Ç�ft anadal programı
MADDE 16 – (1) (Değ�ş�k:RG-9/6/2017- 30091) Aynı yükseköğret�m kurumunda

yürütülen önl�sans d�ploma programları �le d�ğer önl�sans programları arasında, l�sans programları �le d�ğer
l�sans programları veya önl�sans programları arasında �lg�l� bölümler�n ve fakülte/yüksekokul kurullarının
öner�s� üzer�ne senatonun onayı �le ç�ft anadal programı açılab�l�r. (Ek cümle:RG-21/12/2019-30985)(1)
Başarı sıralaması şartı aranan programlarda ç�ft anadal yapmak �steyen öğrenc�n�n, bu Yönetmel�kte
bel�rlenen d�ğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldak� �lg�l� programın Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerek�r.

(2) (Değ�ş�k:RG-9/6/2017- 30091) Öğrenc�ler�n �k�nc� anadal d�ploma programına kabulü, o
programın yürütüldüğü �lg�l� bölümün öner�s� üzer�ne fakülte/yüksekokul yönet�m kurulunun onayı �le
yapılır.

 (3) Aynı anda b�rden fazla �k�nc� anadal d�ploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda �k�nc�
anadal d�ploma �le yandal programına kayıt yapılab�l�r.

(4) İk�nc� anadal d�ploma programındak� öğrenc�, anadal d�ploma programında kurum �ç� geç�ş
hükümler�ne uygun koşulları sağladığında �k�nc� anadal d�ploma programına yatay geç�ş yapab�l�r.

(5) Yetenek sınavı �le öğrenc� alan ç�ft anadal d�ploma programına öğrenc� kabulünde yetenek
sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(6) (Ek:RG-16/8/2011-28027) Öğrenc�n�n ç�ft anadal programında alması gereken dersler ve kred�ler�
Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlenen Yükseköğret�m Alan Yeterl�l�kler� d�kkate alınarak �lg�l�
bölümler�n ve fakülte kurullarının öner�s� üzer�ne senatonun onayı �le bel�rlen�r. İlg�l� ç�ft anadal l�sans
programının, öğrenc�n�n programın sonunda asgar� olarak kazanması gereken b�lg�, becer� ve yetk�nl�klere
göre tanımlanmış öğren�m kazanımlarına sah�p olmasını sağlayacak şek�lde düzenlenmes� gerek�r.

Başvuru süres�
MADDE 17 – (1) (Değ�ş�k:RG-9/6/2017- 30091) Öğrenc� �k�nc� anadal d�ploma

programına, anadal l�sans d�ploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç �se dört yıllık
programlarda beş�nc� yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yed�nc� yarıyılın başında, altı yıllık
programlarda �se dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önl�sans d�ploma programında en erken �k�nc� yarıyılın
başında, en geç �se üçüncü yarıyılın başında başvurab�l�r.

(2) (Değ�ş�k:RG-2/5/2014-28988) Başvuru anında anadal d�ploma programındak� genel not ortalaması
en az 100 üzer�nden 70 olan ve anadal d�ploma programının �lg�l� sınıfında başarı sıralaması �t�bar� �le en üst
%20’s�nde bulunan öğrenc�ler �k�nc� anadal d�ploma programına başvurab�l�rler. Ayrıca aşağıdak� şartlar
uyarınca yükseköğret�m kurumları kontenjan bel�rleyeb�l�r ve öğrenc�ler de bu şartlar kapsamında başvuru
yapab�l�r:

a) Ç�ft anadal yapacak öğrenc�ler�n kontenjanı, anadal d�ploma programındak� genel not ortalaması en
az 100 üzer�nden 70 olmak şartıyla, anadal d�ploma programının �lg�l� sınıfında başarı sıralaması %20
oranından az olmamak üzere ün�vers�te senatolarınca bel�rlen�r.

b) Hukuk, tıp ve sağlık programları �le mühend�sl�k programları har�ç olmak üzere, ç�ft anadal
yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’s�nden az olmamak üzere
ün�vers�te senatolarınca bel�rlen�r.

c) Anadal d�ploma programındak� genel not ortalaması en az 100 üzer�nden 70 olan ancak anadal
d�ploma programının �lg�l� sınıfında başarı sıralaması �t�bar� �le en üst %20’s�nde yer almayan öğrenc�lerden
ç�ft anadal yapılacak programın �lg�l� yıldak� taban puanından az olmamak üzere puana sah�p olanlar da ç�ft
anadal programına başvurab�l�rler.

(3) Ç�ft anadal d�ploma programına başvurab�lmes� �ç�n öğrenc�n�n başvurduğu yarıyıla kadar anadal
d�ploma programında aldığı tüm dersler� başarıyla tamamlaması gerek�r.

(4) Öğrenc�n�n ç�ft anadal programından mezun olab�lmes� �ç�n genel not ortalamasının en az 100
üzer�nden 70 olması gerek�r. Tüm ç�ft anadal öğren�m� süres�nce öğrenc�n�n genel not ortalaması b�r defaya
mahsus olmak üzere 100 üzer�nden 65’e kadar düşeb�l�r. Genel not ortalaması �k�nc� kez 100 üzer�nden 65’�n
altına düşen öğrenc�n�n �k�nc� anadal d�ploma programından kaydı s�l�n�r.

(5) İk�nc� anadal l�sans programına devam eden öğrenc�ye mezun�yet d�ploması ancak devam ett�ğ�
b�r�nc� anadal d�ploma programından mezun olması hal�nde ver�leb�l�r.



(6) Ç�ft anadal �k�nc� d�ploma programında öğren�m gören öğrenc�n�n anadal programında almış
olduğu ve eşdeğerl�kler� kabul ed�len dersler, not ç�zelges�nde göster�l�r.

(7) (Değ�ş�k:RG-18/3/2016-29657) Anadal d�ploma programından mezun�yet hakkını elde eden ancak
�k�nc� anadal d�ploma programını b�t�remeyen öğrenc�ler�n öğren�m süres� �k�nc� anadal d�ploma programına
kayıt yaptırdığı eğ�t�m öğret�m yılından �t�baren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes�n�n (c) fıkrasında
bel�rt�len azam� süred�r.

(8) Ç�ft anadal programından �k� yarıyıl üst üste ders almayan öğrenc�n�n �k�nc� anadal d�ploma
programından kaydı s�l�n�r. 

(9) (Değ�ş�k:RG-2/5/2014-28988) Ç�ft anadal programından çıkarılan öğrenc�ler�n �k�nc� anadal
programında almış oldukları dersler�n ne şek�lde değerlend�r�leceğ�, senato tarafından bel�rlen�r. Öğrenc�n�n
anadal programında kabul ed�lmeyen �k�nc� anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not
ortalamasına dah�l ed�lmeks�z�n transkr�pt ve d�ploma ek�nde yer alır.

(10) (Mülga:RG-2/5/2014-28988)
Yandal programı
MADDE 18 – (1) Yükseköğret�m kurumları esaslarını ve başvuru koşullarını �lg�l� yönet�m

kurullarının tekl�f� ve senatolarının onayı �le bel�rleyerek, yandal programları düzenleyeb�l�r.
(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğ�t�m aldıkları alanda sadece başarı belges� (yandal

sert�f�kası) düzenlen�r. Bu belgeler d�ploma yer�ne geçmez.
(3) Yandal programlarının kontenjanları, �lg�l� programın açılmasına karar veren yönet�m kurulu

tarafından bel�rlen�r.
(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü �lg�l� yönet�m kurulları tarafından değerlend�r�l�r.
Başvuru süres�
MADDE 19 – (1) Öğrenc�, yandal programına, anadal l�sans programının en erken üçüncü, en geç

altıncı yarıyılın başında başvurab�l�r.
(2) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı l�sans programındak� tüm kred�l� dersler�

başarıyla tamamlamış olan öğrenc�ler başvurab�l�r.
(3) Öğrenc�n�n başvuru sırasında anadal programındak� genel not ortalamasının en az 100 üzer�nden 65

olması gerek�r.
Kred�ler
MADDE 20 – (1) Yandal programına başvurusu kabul ed�len öğrenc�, yandal programı kapsamında,

senato kararı �le bel�rlenm�ş olan dersler� almak ve bu dersler� başarmak zorundadır.  Bu dersler �lg�l�
bölümler arasında kararlaştırılır,  �lg�l� fakülte kurullarının ve ün�vers�te senatosunun onayına sunulur.

(2) (Değ�ş�k:RG-2/5/2014-28988) Yandal programına devam edeb�lmes� �ç�n öğrenc�n�n anadal
programındak� not ortalamasının en az 100 üzer�nden 60 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrenc�n�n
yandal programından kaydı s�l�n�r. Öğrenc�n�n başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler,
genel not ortalamasına dah�l ed�lmeks�z�n transkr�pt ve d�ploma ek�nde yer alır.

(3) (Değ�ş�k:RG-18/3/2016-29657) Anadal programından mezun�yet hakkını elde eden ancak yandal
programını b�t�remeyen öğrenc�lere �lg�l� yönet�m kurullarının kararı �le en fazla �k� yarıyıl ek süre tanınır.

Mezun�yet
MADDE 21 – (1) Öğrenc�n�n yandal programındak� başarı durumu, anadal programındak�

mezun�yet�n� etk�lemez.
(2) Yandal öğrenc�s�, öğren�m sürec�n�n herhang� b�r yarıyılında programı kend� �steğ�yle bırakab�l�r.

Yandal programından kayıt s�ld�ren öğrenc�, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
(3) Yandal programından �k� yarıyıl üst üste ders almayan öğrenc�n�n bu programdan kaydı s�l�n�r.
(4) Yandal programından çıkarılan öğrenc�ler�n yandal programında almış oldukları dersler�n ne

şek�lde değerlend�r�leceğ�, senato tarafından bel�rlen�r.
(5) Senato kararı �le, yandal programlarına �l�şk�n bu Yönetmel�kte bel�rt�lenlere �lave olarak yen�

koşullar get�r�leb�l�r öngörülen asgar� başarı notları yükselt�leb�l�r.
Değ�ş�m programları ve özel öğrenc� olarak ders alma
MADDE 22 – (1) Yurt �ç�nde veya yurt dışında b�r yükseköğret�m kurumuna kayıtlı olan öğrenc�n�n,

ulusal ve uluslararası öğrenc� değ�ş�m programları kapsamında veya özel öğrenc� olarak aynı düzeyde başka



b�r yükseköğret�m kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kred�ler�, �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le
kayıtlı olduğu d�ploma programındak� yükümlülükler�n�n yer�ne sayılab�l�r.

(2) Öğrenc�n�n özel öğrenc�l�kte ve değ�ş�m programında geç�rd�ğ� süre, öğret�m süres�ne dah�ld�r.
(3) (Mülga:RG-2/5/2014-28988)
(4) Özel öğrenc�l�kte ve değ�ş�m programındak� öğrenc�ler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğret�m

kurumuna öder.
(5) Özel öğrenc� olarak yaz okullarına katılacak öğrenc�ler, yaz okulu ücret�n� ders� aldıkları

yükseköğret�m kurumuna öderler.
(6) Öğret�m d�l� Türkçe olan programlarda öğren�m gören öğrenc�ler�n öğret�m d�l� yabancı d�l olan

programlardan da ders alab�lmeler� �ç�n yabancı d�l düzeyler�n�n yeterl� olduğunu belgelemeler� gerek�r.
Yükseköğret�m kurumlarında eşzamanlı öğren�m görme
MADDE 23 – (1) (Değ�ş�k:RG-18/3/2016-29657) Örgün öğret�m yapan yükseköğret�m kurumlarının

b�rden fazla aynı düzeydek� programına öğrenc� kaydı yapılamaz.
(2) Yükseköğret�m kurumlarında herhang� b�r örgün meslek yüksekokulu programına kayıtlı öğrenc�ler

veya bu programlardan mezun olanlar, açıköğret�m s�stem� �le yürütülmekte olan ve kontenjan sınırlaması
olmayan ve okudukları veya mezun oldukları önl�sans programından farklı olmak kaydıyla açıköğret�m
önl�sans programlarına kayıt yaptırab�l�rler.

(3) Yükseköğret�m kurumlarının herhang� b�r örgün l�sans programında kayıtlı öğrenc�ler veya bu
programlardan mezun olanlar, açıköğret�m s�stem� �le yürütülmekte olan ve kontenjan sınırlaması olmayan
ve okudukları veya mezun oldukları l�sans programından farklı olmak kaydıyla açıköğret�m l�sans veya ön
l�sans programlarına kayıt yaptırab�l�rler.

(4) Örgün meslek yüksekokulu programları öğrenc�ler� veya mezunlarından açıköğret�m önl�sans
programına da kayıt yaptırmış olanlar l�sans programlarına d�key geç�ş �şlemler�nde, mezun olacakları örgün
meslek yüksekokulu veya açıköğret�m önl�sans programından b�r�n� terc�h ederler.

 (5) Örgün öğret�m �le b�rl�kte açıköğret�m programına kaydolacak erkek öğrenc�ler�n askerl�k
�şlemler�, örgün öğret�mdek� statüler�ne göre yapılır. Bu durumdak� öğrenc�ler�n açıköğret�m programlarına
kaydolmaları, askerl�k �şlemler� �le �lg�l� herhang� b�r hak sağlamaz. Açıköğret�m programlarına kayıt
yaptırdıktan sonra örgün öğret�mden kaydını s�ld�ren öğrenc�ler bu durumlarını belgelend�rmek koşuluyla
askerl�k �şlemler� dah�l tüm öğrenc�l�k h�zmetler�nden yararlanırlar.

 
ALTINCI BÖLÜM

Özel Durumlar
MADDE 24 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asl� ve sürekl� kamu h�zmetler�nde

görevlend�r�lenler�n, sürekl� olarak b�r başka yere atanmaları hal�nde, kend�ler� �le bakmakla yükümlü
oldukları çocukları ve eşler�, eşdeğer d�ploma programının, son sınıf veya son �k� yarıyılı dışında her sınıf
veya yarıyılına eğ�t�m-öğret�m yılının başlamasından �t�baren en geç b�r ay �ç�nde kayıtlı oldukları d�ploma
programına g�r�ştek� merkez� yerleşt�rme puanları, g�decekler� yükseköğret�m kurumundak� d�ploma
programının yerleşt�kler� yıl �t�bar�yle taban puanından daha yüksek olmak şartı �le kontenjan aranmaksızın
nakled�leb�l�rler.

(2) Yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarından yatay geç�şte öğrenc�n�n anne veya babasının, devlet
h�zmet�nde görevl� �se görev�n�n sona ermes� sebeb�yle Türk�ye’ye dönmes�, �şç� �se kes�n dönüş yapması
hal�nde, yabancı d�l sınıfı har�ç en az b�r yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı �le verm�ş
olması yatay geç�ş başvurusu �ç�n yeterl�d�r. Yatay geç�ş başvurusu yapılan yükseköğret�m kurumunun �lg�l�
yönet�m kurulları bu yolla başvuran öğrenc�ler� yurt dışı yatay geç�ş kontenjanı kapsamı dışında
değerlend�r�r.

(3) Türk�ye’de h�zmet görmekte olan yabancı d�plomatların çocuklarının yükseköğret�m kurumlarına
başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu yükseköğret�m kurumunun yönet�m kurulu tarafından
değerlend�r�l�r. Başvurunun kabul ed�lmes� hal�nde her b�r öğrenc� �ç�n gerekl� �nt�bak programı hazırlanır.

 
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler



MADDE 25 – (1) Değ�ş�m programlarına katılıp g�tt�ğ� yükseköğret�m kurumunda aldığı dersler�
başarı �le tamamlayan öğrenc�ler�n yarıyıl kaybına uğramamalarını sağlamak �ç�n �k� yükseköğret�m kurumu
arasında değ�ş�m önces� ders �nt�bakını öngören protokol �mzalanır. 

(2) Yurt �ç�ndek� b�r yükseköğret�m kurumundak� uluslararası ortak d�ploma programına devam eden
öğrenc�lerden, yurt dışındak� yükseköğret�m kurumundan akadem�k başarısızlık neden�yle �l�şk�s� kes�lenler,
yurt �ç�nde gördüğü yükseköğren�mdek� başarı notu esas alınarak, bu Yönetmel�ktek� geç�ş şartları
çerçeves�nde kend� yükseköğret�m kurumunda veya başka b�r yükseköğret�m kurumundak� eşdeğer b�r
d�ploma programına yatay geç�ş yapab�l�rler.

(3) Uluslararası ortak d�ploma programından aynı ün�vers�te veya başka b�r ün�vers�te bünyes�nde aynı
alanda yürütülen d�ğer uluslararası ortak programlara; uluslararası ortak d�ploma programlarından yurt
�ç�ndek� d�ğer d�ploma programlarına veya yurt �ç�ndek� b�r d�ploma programından uluslararası ortak
d�ploma programlarına yatay geç�şler bu Yönetmel�k hükümler�ne göre yapılır.

(4) (Mülga:RG-18/3/2016-29657)
(5) Özel öğrenc� veya değ�ş�m programına katılan öğrenc�ler�n kurumlar arası yatay geç�ş yapmaları

hal�nde sadece kayıtlı oldukları d�ploma programında kabul ed�lm�ş olan dersler� transfer ed�leb�l�r.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla 21/10/1982 tar�hl� ve 17845 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Arasında Önl�sans ve L�sans Düzey�nde Yatay
Geç�ş Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır. 

Merkez� yerleşt�rme puanıyla yatay geç�ş
EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değ�ş�k:RG-2/5/2014-28988)
(1) Öğrenc�n�n kayıt olduğu yıldak� merkez� yerleşt�rme puanı, geçmek �sted�ğ� d�ploma programının

taban puanına eş�t veya yüksek olması durumunda, öğrenc�, hazırlık sınıfı da dah�l olmak üzere yatay geç�ş
�ç�n başvuru yapab�l�r. Programa yatay geç�şe �l�şk�n başvuru takv�m�, öğrenc� kontenjanına �l�şk�n esaslar �le
yatay geç�şlere �l�şk�n usul ve esaslar Yükseköğret�m Yürütme Kurulu tarafından tesp�t ed�l�r. Bel�rlenen usul
ve esaslar uyarınca öğrenc�ler�n başvuruları yükseköğret�m kurumlarının �lg�l� kurulları tarafından
değerlend�r�lerek yatay geç�şler� kabul ed�l�r. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS
puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geç�ş� kabul ed�l�r.

(2) (Ek:RG-18/3/2016-29657) Bu madde kapsamında eğ�t�m gördüğü programdan farklı b�r programa
yatay geç�ş yapan öğrenc�ler�n azam� süreler�, programın azam� süres�nden kabul ed�ld�ğ� sınıf çıkartılarak
hesaplanır.

Özel durumlarda yatay geç�ş
EK MADDE 2 – (Ek:RG-21/9/2013-28772)
(1) Ş�ddet olayları ve �nsan� kr�z neden�yle eğ�t�m öğret�m�n sürdürülemez olduğu Yükseköğret�m

Kurulu tarafından tesp�t ed�len ülkelerde öğren�m gören öğrenc�ler Türk�ye’dek� yükseköğret�m kurumlarına
yatay geç�ş başvurusu yapab�l�rler. Bu konuya �l�şk�n usul ve esaslar Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlen�r.

Sorunların çözümü
EK MADDE 3 – (Ek:RG-2/5/2014-28988)
(1) Bu Yönetmel�k hükümler�n�n uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların g�der�lmes�nde

Yükseköğret�m Yürütme Kurulu yetk�l�d�r.
Mevcut ç�ft anadal ve yan dal programları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce uygulanmaya başlanan

ç�ft anadal ve yan dal programlarında, �lg�l� yükseköğret�m kurumunun programın açılışında bel�rled�ğ�
esaslar uygulanır.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n kurumlar arası yatay geç�şe �l�şk�n hükümler� 1/6/2010 tar�h�nde,

d�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.

_______________________
(1) Bu değ�ş�kl�k  2019-2020 eğ�t�m-öğret�m yılı bahar dönem�nden �t�baren yürürlüğe g�rer.



 
 Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n

Tar�h� Sayısı
24/4/2010 27561

Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapan Yönetmel�kler�n Yayımlandığı Resmî Gazeteler�n
Tar�h� Sayısı

1. 16/8/2011 28027
2. 21/9/2013 28772
3. 2/5/2014 28988
4. 18/3/2016 29657
5. 9/6/2017 30091
6. 12/4/2019 30743
7. 21/12/2019 30985
8. 10/6/2020 31151

 
 


