
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUAN ŞARTI 
MADDE 9 - 
(1) Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya 

aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek 
yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu 
tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir. 

 
(2) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum 

içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, 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 yıllık yüzde on beşini geçmeyecek biçimde 
dönemlere bölünerek ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.  
 

Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı hususundaki esasları belirleme yetkisi 
üniversite senatolarına aittir. Ortak programdan sonra diploma programına geçiş uygulaması 
olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu diploma 
programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır. 

 
(3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, 

varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son 
başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan 
edilir. 

 
(4) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek 

yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul, 
konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı 
belirlenebilir. 

 

 
(5) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci 

kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi 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. 

 
(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer 

şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

 

 
Ortak programdan diploma programlarına geçiş 
MADDE 10 - 
(1) Ortak programa yerleşen öğrencilerin diploma programına geçiş yapabilmesi için 
kontenjanlar en geç kayıt döneminden bir hafta önce her diploma programının kontenjanı 
otuzdan az olmayacak şekilde senato tarafından belirlenir. 

 
(2)  Ortak programı başarı ile tamamlayan her öğrenciden, diploma programına geçebilmeleri 

için ortak programdaki diploma programı sayısı kadar tercih alınır. 

 
 



(3) Diploma programı öncesinde ortak program uygulayan yükseköğretim kurumlarında, bu 
programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, merkezi sınav veya yetenek sınavı ile 
yerleştirildikleri ortak program için ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma 
programlarına, ortak programdaki genel not ortalamaları esas alınarak veya adayların 
merkezi yerleştirme puanı ile genel not ortalamasının toplanması suretiyle elde edilen 
yerleştirme puanı esas alınarak yerleştirilebilir. Adayların yerleştirme puanının eşit olması 
halinde merkezi yerleştirme puanı daha yüksek olana öncelik tanınır. Bu kriterlerden 
hangisinin uygulanacağı, üniversite senatosu tarafından belirlenir. 

 
(4) Diploma programı seçimi öncesinde, yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğrenim 

süresine dahildir. 

 
(5) Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların aynı yükseköğretim kurumu içinde farklı 

puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, bu Yönetmeliğin kurum içi 
yatay geçiş hükümlerine göre yapılır. 

  
 


