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GÜZ  DÖNEMİ EK MADDE 1 UYGULAMA İLKELERİ

Yükseköğret�m Kurumlarında Ön L�sans ve L�sans Düzey�ndek� Programlar Arasında Geç�ş, Ç�ft Anadal,
Yan Dal �le Kurumlararası Kred� Transfer� Yapılması Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�ğ�n Ek Madde 1 uyarınca
yapılacak yatay geç�ş �şlemler�nde güz ve bahar dönem� �ç�n yükseköğret�m kurumları tarafından
yürütülecek �şlemlere �l�şk�n usul ve esaslar

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

1. Yurdumuzda ve KKTC'dek� Öğrenc� Seçme ve Yerleşt�rme S�stem� Yükseköğret�m Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğret�m kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru
yapab�leceğ�ne ve yurt dışındak� d�ğer yükseköğret�m kurumlarına kayıt yaptırmış adayların
başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı �le Türk�ye'de veya KKTC'de b�r yükseköğret�m programına yerleşen,
ancak, kayıt yaptırmadan kend� �mkanları �le yurtdışı yükseköğret�m kurumlarına öğren�me başlayan veya
ÖSYS'ye g�r�p Türk�ye'de herhang� b�r yükseköğret�m programını terc�h etmeden, kend� �mkanları �le
yurtdışı yükseköğret�m kurumlarında öğren�mler�ne başlayan ve öğrenc� statüsünde olanların adı geçen
madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına),

2. Öğrenc�n�n kayıt olduğu yıldak� merkez� yerleşt�rme puanlarının başka b�r d�ploma programının g�rd�ğ�
yıldak� taban puanına eş�t veya yüksek olması gerekt�ğ�ne, (Örneğ�n, İşletme (puan türü TM1)
programında kayıtlı b�r öğrenc�n�n merkez� yerleşt�rme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu
öğrenc�n�n MF4 puanının geçmek �sted�ğ� İnşaat Mühend�sl�ğ� programının taban puanına eş�t veya
yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçeves�nde yatay geç�ş yapab�lecekt�r.)

3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenc�ler�n de �k�nc� madde şartlarını sağlamaları
durumunda başvuru yapab�lecekler�ne, ancak özel yetenek sınavı �le öğrenc� kabul eden programlara
başvuru yapılamayacağına, Galatasaray Ün�vers�tes�ne m�lletlerarası anlaşma uyarınca Galatasaray
Ün�vers�tes� Öğrenc� Seçme ve Yerleşt�rme Sınavı sonucunda kayıt yaptıran öğrenc�ler de kayıt
yaptırdıkları yıldak� ÖSYS/YKS puanlarını kullanarak �k�nc� madde kapsamında başvuru
yapab�lecekler�ne”

4. Öğrenc�ler�n kayıt olduğu yıldak� merkez� yerleşt�rme puanları �le geçmek �sted�kler� yükseköğret�m
programlarının merkez� yerleşt�rme puanını sağlamaları şartıyla ön l�sans veya l�sans programlarına geç�ş
yapab�lecekler� (ön l�sanstan l�sansa veya l�sanstan ön l�sansa),

5. Öğrenc�ler�n Ek Madde -1 uyarınca sadece b�r defa yatay geç�ş yapab�lmes�ne, (İlg�l� başvuru
dönem�nden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geç�ş yapan öğrenc�ler�n tekrar yatay geç�ş
yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geç�ş yapan öğrenc�ler�n ÖSYS merkez�
yerleşt�rme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğret�m kurumuna daha sonrak� başvuru tar�hler�nde
ger� döneb�lmeler�ne,

6. İlg�l� yılda ÖSYS sonucunda herhang� b�r yükseköğret�m programına kayıt olan öğrenc�ler�n başvuru
yapamamasına, (Öğrenc�ler�n terc�hler� doğrultusunda yerleşt�kler� yükseköğret�m kurumlarında eğ�t�me
başlayarak, �lg�l� yükseköğret�m programına ve yükseköğret�m kurumuna �nt�bak sürec�n� geç�rd�kten
sonra, yatay geç�ş sürec�n�n mantığına uygun olarak d�ğer yükseköğret�m programlarına geç�ş �ç�n
başvuruda bulunmalarının daha faydalı olacağı hususu göz önüne alınarak, �lg�l� yılda ÖSYS'de
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yerleşerek kayıt yaptıran öğrenc�ler�n b�r sonrak� dönem/yılda yapılacak �şlemler sırasında başvuru hakkı
bulunmaktadır.)

7. B�r�nc� madde uyarınca yükseköğret�m kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf
dah�l olmak üzere öğrenc�ler�n söz konusu maddeden yararlanmasına, bu durumdak� adayların �nt�bakının
�lg�l� kurullar tarafından yapılmasına,

8. Yükseköğret�m kurumlarındak� her b�r d�ploma programının hazırlık sınıfı dah�l her b�r sınıfı �ç�n 90'ı
geçmemek üzere Öğrenc� Seçme ve Yerleşt�rme S�stem� Kılavuzlarında öngörülen öğrenc� kontenjanının
%30'u kadar kontenjan ayrılmasına (Örneğ�n; ÖSYS Kılavuzunda Kontenjanı 120 olan b�r program �ç�n
%30 u kadar 36 kontenjan ayrılacak �ken, kontenjanı 400 olan b�r program �ç�n %30'u 120 olmasına
rağmen 90 kontenjan ayrılacaktır.)"

9. Ara sınıflarda okuyan öğrenc�ler�n başvurması hal�nde başvuru yapılan yükseköğret�m programına
başvuru yapılan yıldak� ÖSYS kılavuzunda öğrenc� alınmamışsa, başvuru yapılan programın öğrenc�n�n
öğren�m görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldak� ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanının
d�kkate alınmasına,

10. "Ün�vers�teler�n ayrıca b�r kontenjan �lan etmes�n�n gerekmed�ğ�ne başvuruların her yıl eğ�t�m öğret�m
dönem� başlamadan önce 1 Ağustostan 15 Ağustos dah�l alınmasına, başvuruların değerlend�rme
�şlemler�n�n Eylül ayının 10'una kadar �lan ed�lerek kayıtların da Eylül ayının 15 �ne kadar b�t�r�lmes�ne,
kaydı yapılan öğrenc�ler�n Eylül ayının sonuna kadar yatay geç�ş yaptığı yükseköğret�m kurumuna
b�ld�r�lmes�",

11. Söz konusu madde uyarınca b�r programa başvuran öğrenc� sayısının başvurunun yapıldığı yıl �ç�n 8
�nc� madde uyarınca bel�rlenen kontenjanı geçmemes� durumunda adayların kayıtlarının yapılmasına,
başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan
başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydının yapılması,

12. Önl�sans programlarında �se �lg�l� yılda sınavsız geç�ş �le kontenjanın dolması hal�nde sadece sınavsız
geç�ş öncel�kler�n�n d�kkate alınmasına, kontenjanın sınavsız geç�ş �le dolmayarak ÖSYS puanı �le de
öğrenc� alınması durumunda sınavsız geç�ş �le şartları sağlayan öğrenc�lere öncel�k ver�lmek üzere d�ğer
adayların da �lg�l� ÖSYS Puanına bakılarak sıralanmasına,

13. DGS puanı �le sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önl�sans alanlarının devam edeb�leceğ�
yükseköğret�m l�sans programlarına başvuru yapılab�leceğ� ve adayların �lg�l� yıl �ç�n programın DGS
puanına sah�p olmaları gerekt�ğ� �le �lg�l� yılda DGS �le öğrenc� alınmamışsa öğrenc�ler�n o programa
başvuru yapamayacağına,

14. Yükseköğret�m kurumlarındak� M.T.O.K. Programlarını sadece meslek� ve tekn�k eğ�t�m mezunları
terc�h yaparak yerleşeb�ld�ğ�nden, bu programlara �lg�l� yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan terc�h edeb�lecek
ortaöğret�m alanları ve yerleşeb�lecekler� programlar uyarınca başvuru yapılab�leceğ�ne, M.T.O.K
programlarında okuyan öğrenc�ler�n �se yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları hal�nde d�ğer
yükseköğret�m programlarına başvuru yapab�leceğ�ne,

15. Sınavsız geç�şten yararlanarak yerleşen öğrenc�ler�n söz konusu maddeden yararlanarak yatay geç�ş
yapab�lecekler�ne, bu durumdak� adayların yerleşme öncel�kler�nde oluşan taban puanlar �le ÖSYS
puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığı tarafından yayımlandığı d�kkate alınarak bu
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öncel�kler�n d�kkate alınmasına, ayrıca, sınavsız geç�ş �le yerleşen adayların ÖSYS puanları �le de şartları
sağlamaları hal�nde başvuru yapab�lecekler�ne, (Yükseköğret�m kurumlarının programlarının taban
puanına �l�şk�n b�lg�ye osym.gov.tr adres�nde yer alan "�lg�l� yıla a�t ÖSYS Yükseköğret�m Programlarının
Merkez� Yerleşt�rmedek� En Küçük ve En Büyük Puanlarına �l�şk�n" yayından ulaşılab�lecekt�r)

16. Ek Madde 1 uyarınca yatay geç�ş �ç�n başvuran öğrenc�ler�n ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt
olab�lmeler� �ç�n aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekt�ğ�ne,

17. Öğrenc�n�n geçmek �sted�ğ� d�ploma programına, öğrenc�n�n halen öğren�m görmekte olduğu d�ploma
programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenc� kabul ed�lmem�şse geç�lmek �stenen d�ploma programının
merkez� yerleşt�rme taban puanı oluşmadığından geç�ş yapılamayacağına,

18. Öğret�m d�l� Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı d�lde eğ�t�m yapan programlara
geç�şte öğrenc�n�n yabancı d�l şartını sağlaması gerekt�ğ�ne, hazırlık sınıfında veya b�r�nc� sınıfta geç�ş
yapmak �steyen öğrenc�ler�n yabancı d�l şartını sağlamaması durumunda yabancı d�l hazırlık eğ�t�m�
almaları gerekt�ğ�ne,

19. Hazırlık sınıfında başarısız olan ve halen yükseköğret�m programında kayıtlı olan öğrenc�ler�n de söz
konusu madde kapsamında şartları sağlamaları hal�nde d�ğer yükseköğret�m kurumlarının programlarına
başvuru yapab�lecekler�ne, ancak öğret�m d�l� yabancı d�l olan programlarda öğrenc�ler�n tekrar hazırlık
sınıfı eğ�t�m� alamayacağına, öğret�m d�l� yabancı d�l olan programlara başvuran öğrenc�ler�n başvurdukları
yükseköğret�m kurumunun yabancı d�l muaf�yet� �ç�n aradığı TOEFL vb. belgelere sah�p olması veya
yükseköğret�m kurumunun yapacağı yabancı d�l sınavından başarılı olması gerekt�ğ�ne, yabancı d�l şartını
sağlayamayan öğrenc�ler�n sadece öğret�m d�l� Türkçe programlara başvuru yapab�lecekler�ne, öğret�m d�l�
yabancı d�l olan programların hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenc�ler�n kayıtlarının s�l�nmes�
durumunda �se şartları sağlamaları hal�nde Ölçme, Seçme Merkez� Başkanlığı tarafından yapılan yabancı
d�lle eğ�t�m yapan yükseköğret�m kurumlarında Yabancı D�l Hazırlık Sınıfında başarısızlık neden�yle
başarısız olan öğrenc�ler�n, öğret�m d�l� Türkçe olan programlara yerleşt�r�lmeler�ne �l�şk�n esaslardan
yararlanab�lecekler�ne,

20. Başvuruların değerlend�r�lmes�nde sadece öğrenc�n�n kayıtlı olduğu programa yerleşt�ğ� yıldak� ÖSYM
merkez� yerleşt�rme puanlarının d�kkate alınmasına, başarı vb. şart aranmamasına,

21. Söz konusu �lkeler uyarınca Vakıf yükseköğret�m kurumlarına yatay geç�ş �şlemler�nde öğrenc�ler�n
ücretl� programlara yatay geç�ş yapab�leceğ�ne, burs ver�p vermeme kararının �lg�l� yükseköğret�m
kurumlarının yetk�s�nde olduğuna




