
Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş  

Kontenjanlar 

MADDE 24 – 

(1) Üniversitemizdeki her bir diploma programının her yıl hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için doksanı 
geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının 
%30'u kadar kontenjan ayrılır. Ancak, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması 
bulunmayan diploma programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.  

(2) Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması hâlinde 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 kontenjanını 
dikkate alınır.  

 

Başvuru Şartları  

MADDE 25 –  

(1) Yurdumuzda ve KKTC’deki ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan 
yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilir. Yurt dışındaki diğer 
yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuramaz.  

(2) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma 
programının puan türündeki taban puanına eşit veya ondan yüksek olması gerekir.  

(3) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını sağlamaları 
durumunda başvuru yapabilirler. Ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara 
başvuru yapılamaz.  

(4) Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri programın 
taban puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programları arasında geçiş yapabilirler.  

(5) Öğrenciler ÖSYS ile yerleştirilmiş olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile sadece bir defa 
yatay geçiş yapabilir. Ancak merkezi yerleştirme puanları ile yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS ile 
yerleştirildikleri programa bir sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.  

(6) İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler aynı yıl 
içerisinde merkezî yerleştirme puanı ile geçiş için başvuru yapamazlar. Ancak bu durumdaki 
öğrenciler bir sonraki yarıyıl/yıl kontenjan şartı aranmaksızın başvuru yapabilirler.  

(7) ÖSYS ile yerleştiği programdan kayıt sildiren öğrenci, merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçiş 
başvurusu yapamaz.  

(8) Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa 
kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekir. 
(9) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği 
yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir. Adayların ilgili yıl için başvurduğu programın 
DGS puan türündeki puanına sahip olmaları gerekir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmayan programlara 
başvuru yapılamaz.  



(9) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği 
yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir. Adayların ilgili yıl için başvurduğu programın 
DGS puan türündeki puanına sahip olmaları gerekir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmayan programlara 
başvuru yapılamaz. 

(10) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin hâlen öğrenim görmekte olduğu 
diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma 
programının merkezî yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.  

(11) Öğretim dili Türkçe olan ya da kısmen yabancı dille eğitim veren bir programdan, tamamen veya 
kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte, öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması 
gerekir. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmak ya da 
ulusal/uluslararası geçerliliği olan sınavlardan Senato tarafından belirlenen asgari yeterlik puanının 
sağlandığını başvuru sırasında belgelemek şarttır. Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta olup geçiş 
yapmak isteyen öğrenciler, yabancı dil şartını sağlamamaları durumunda yabancı dil hazırlık eğitimine 
alınırlar. Ara sınıf başvurularında yabancı dil yeterlilik şartını sağlayamayan öğrenciler 
değerlendirmeye alınmazlar.  

(12) Tamamen yabancı dille eğitim veren bir programdan kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim 
veren bir programa başvuran öğrencilerin geldikleri üniversitede hazırlık eğitimini başarı ile 
tamamlamış olmaları durumunda bu öğrenciler tekrar hazırlık eğitim almazlar.  

(13) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler de merkezî yatay geçiş şartlarını sağladıkları takdirde 
Türkçe programlara başvurabilirler.  

 


