
Üniversitemiz  Fakülte  ve  Yüksekokullarına; “Yükseköğretim  Kurumlarında 
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan 
Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 
ile  Üniversitemiz  Önlisans-Lisans  Eğitim  Öğretim  ve  Sınav  Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak belirlenen Uygulama Yönergesi

1- Yatay geçişler, eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları 
arasında yapılır.  Yükseköğretim Kurumlarında  Önlisans diploma programlarının ilk 
yarıyılı  ile  son  yarıyılına,   lisans  diploma programlarının  ilk  iki  yarıyılı  ile  son  iki 
yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

2-Yatay  geçiş  başvurularının  değerlendirmesini  Fakülte/Yüksekokul/Meslek 
yüksekokulları  Yönetim  Kurulları   tarafından  oluşturulan  komisyonlar  tarafından 
yapılır.

3-Diploma  programlarına  yatay  geçiş  yerleştirme  işlemleri 
Fakülte/Yüksekokul/Meslek yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı üzerine yapılır.

4- Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin; 

a- Kurumlar arası yatay geçiş başvurularında ayrılacağı  kurumdaki  bütün sınavları 
başarmış  olması,  
b- Gireceği  sınıftan  veya  yarıyıldan  önceki  öğretim süresinde sağladığı  genel  not 
ortalamasının  (gireceği  sınıfa  veya  yarıyıla  geçiş  notu  dahil)  en  az  %  60  veya 
eşdeğeri,  4  tam  not  üzerinden  2.00  olması  gereklidir.  

5- Yükseköğretim  kurumlarında  ikinci  öğretimden  sadece  ikinci  öğretim  diploma 
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından 
başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’a girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler 
birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

6- Birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın kurum içi yatay 
geçiş  yapılabilir.  Ancak  ikinci  öğretim  diploma  programına  yatay  geçiş  yapan 
öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

7- Açıköğretim veya uzaktan öğretimden örgün öğretime geçiş yapılabilir. Açık ve 
uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin 
öğrenim görmekte olduğu programdaki  genel  not  ortalamasının 100 üzerinden 80 
veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi  yerleştirme puanının, geçmek 
istediği  üniversitenin diploma programının o yılki  taban puanına eşit  veya  yüksek 
olması gerekir. 

8-Tamamen veya  kısmen yabancı  dil  ile  eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına 
yatay  geçiş  için  ilgili  yükseköğretim  kurumunun  yapacağı  yabancı  dil  yeterlilik 
sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil  
sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı 
başvuru sırasında belgelemek şarttır.



9-Kayıt  dondurmuş  olmak,  yatay  geçiş  hakkından  yararlanmak  için  engel  teşkil 
etmez. 

10-Öğrenim gördüğü Yükseköğrenim Kurumunda  disiplin cezası almış olanlar yatay 
geçiş için başvuruda bulunamazlar.

11- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü 
ile öğrenci kabul edilen eşdeğer diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu 
yapabilmesi  için  öğrencinin  merkezi  sınava  girdiği  yıl  itibariyle  geçmek  istediği 
diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının 
geçmek istediği diploma programına eşdeğer olması

12-Yatay  geçiş  için  başvuran  adayların  değerlendirme  sonuçları 
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş 
hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.

13-Yeterli  şartları  taşıyan  aday  olması  halinde  aynı  sayıda  asıl  ve  yedek  aday 
belirlenir.  Takvimde  belirlenen  süre  içinde  başvurmayan  asıl  adaylar  yerine 
yedeklerin  başvurusu  alınır.  Yatay  geçiş  hakkı  kazanan  öğrencilerin  intibak 
programları,  bu  öğrencilerin  yeni  akademik  yarıyıla  diğer  öğrencilerle  aynı  tarihte 
başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.

14-Dörtlük  veya  yüzlük  sisteme  göre  elde  edilen  başarı  notlarının  birbirine 
dönüştürülmesinde, Üniversitemizin belirlediği not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

15-Üniversite içinden yapılacak olan yatay geçiş başvuruları da yukarıdaki esaslara 
göre yapılır. 

16-  Kurum  içi  yatay  geçişlerde  başarısız  ders  sayısına  bakılmaksızın;   gireceği 
sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının 
(gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri, 4 tam not 
üzerinden 2.00 olması gereklidir. 

17- Kurum içi yatay geçişlerde yetenek sınavıyla öğrenci alan diploma programlarına 
geçişlerde ayrıca özel yetenek sınavı yapılır.

18- Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programlarının son dört yıla ait  
taban puanları  son başvurunun kabul  edileceği  günden en az  15 gün öncesinde 
kurumun internet sayfasında ilan edilir.

19- Vakıf  Yükseköğretim  Kurumları  veya  yabancı  ülkelerdeki  Yükseköğretim 
Kurumlarından normal veya ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları 
kurumun ikinci öğretim ücretini ödemek zorundadırlar. 

20-  Yurt dışı  yatay geçiş   kontenjanları kurumlar arası yatay geçiş kontenjanlarının 
yarısını aşmayacak şekilde belirlenir.



21- Yurt dışı üniversitelerden yapılan yatay geçiş başvurularında öğrencinin öğrenim 
gördüğü  yüksek  öğretim  kurumunun  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  tanınması, 
yatay geçiş için başvurduğu önlisans ve lisans diploma programına eşdeğerliliğinin 
ilgili üniversite tarafından kabul edilme şartı aranır. 

22-Yatay geçiş başvuru ücreti Üniversite Yönetim Kurulu  tarafından belirlenir. 

KURUMLAR ARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvuru dilekçesi. (Dilekçede Fakülte/Yüksekokul, bölüm veya programlar açıkça 
belirtilir.)

2- Not  belgesi  (transkript);  başvuruda  bulunan  öğrencinin  ayrılacağı  kurumda 
okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.

3- Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin öğretim planının tasdikli örneği.

4- Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSS veya ÖYS sonuç belgesinin onaylı 
fotokopisi (öğrenim gördüğü üniversiteden alınacak).

5- İkinci  öğretim  programlarından  örgün  öğretim  programlarına  yatay  geçiş 
başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibariyle 
ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.

6- Öğrencinin kayıtlı  olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını 
gösterir belge.

7- Yurt  dışından  yapılacak  başvurularda,  kayıtlı  bulunduğu  programın  ÖSYM 
kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi),  ders planları ve içeriklerinin 
Türkçe’ye çevrilmiş ve onaylanmış olması

8- Başvuru harcının yatırıldığına dair banka dekontu.

. 



PROGRAMLAR ARASI ÇİFT ANADAL, YANDAL UYGULAMA YÖNERGESİ

1-Çift  anadal  programları,  her  akademik  yılın  başlangıcından  1  ay  önce  ilgili  
bölümlerin bağlı  bulunduğu  Fakülteler/Yüksekokullar  tarafından  kontenjanlar 
belirtilerek duyurulur.

2- Çift anadal programlarına başvurular, yarıyılın başlangıcından 3 hafta önce hem 
anadal  hem  de  çift  anadal  programlarının  bulunduğu 
Fakülte  Dekanlıklarına/Yüksekokul  Müdürlüklerine  başvuru  formu  ve  transkript 
belgesi ile yapılır.

3-Öğrenci çift anadal programına anadal lisans programının en erken üçüncü en geç 
beşinci yarıyılının başında başvurabilir.

4-Aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir. 

5-Başvuru anında anadal  diploma programındaki  genel  not  ortalaması  en az 100 
üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili  sınıfında başarı sıralaması 
itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenci ikinci anadal diploma programına 
başvurabilirler.

6-Başvuran öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekmektedir. 

7-Çift anadal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm 
dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

8-Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek 
sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

9-Başvuru anında anadal  diploma programındaki  genel  not  ortalaması  en az 100 
üzerinden 70, 4’lük not sisteminde de 2,5 olma şartı  aranır.   Dörtlük veya yüzlük 
sisteme  göre  elde  edilen  başarı  notlarının  birbirine  dönüştürülmesinde, 
Üniversitemizin belirlediği not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

10-Yetenek sınavıyla öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde 
yetenek  sınavında da başarılı olma şartı aranır.

11-Eğitim Fakültesi Öğretmen yetiştirme programları ile diğer fakültelerin programları 
arasında Çift  anadal  programı hiçbir  şekilde uygulanmaz.  Ancak,  Eğitim Fakültesi 
bünyesindeki  iki  ayrı  öğretmen yetiştirme programı  arasında çift  anadal  programı 
Yükseköğretim Kurulu’ndan onay alınmak suretiyle uygulanabilir. 

12 Çift anadal ikinci lisans programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı, o 
yılki 1. sınıf 1. dönem asli öğrenci sayısının   %20sini geçemez. 

13- Çift anadal diploma programları en az 36 krediden oluşur. 

14-Öğrencinin  çift  anadal  programından  mezun  olabilmesi  için  genel  not 
ortalamasının en 100 üzerinden 70 olması,  4’lük not sisteminde de 2,5 olma şartı 
aranır.



15-Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus 
olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 
üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci  anadal diploma programından kaydı 
silinir.

16-Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak ikinci anadal 
diploma programını  bitiremeyen  öğrencilerin  öğrenim süresi  ikinci  anadal  diploma 
programının bulunduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun Kararıyla en fazla iki 
yarıyıl uzatılabilir.

17-Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış 
oldukları dersleri hiç almamış gibi işlem görür.

18-Öğrenci yandal programına anadal lisans programının en erken üçüncü en geç 
altıncı yarıyılının başında başvurabilir.

19-Yandal  programına, başvurduğu yarıyıla  kadar aldığı  lisans programındaki  tüm 
kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

20- Öğrencinin başvuru sırasında anadal programında genel not ortalamasının en az 
100 üzerinden 65 olması gerekir.

21- Yandal programı en az 18 krediden oluşur. 

22-Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki not 
ortalamasının  100  üzerinden  60  olması  şartı  aranır.  Bu  şartı  sağlayamayan 
öğrencinin yandal programından kaydı silinir. 

23- Çift anadal ve yan dal öğretim planları 3. yarıyıldan itibaren belirlenir.

24-Yandal  programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları 
dersleri hiç almamış gibi işlem görür.

25- Bu koşullara içinde yer  almayan diğer hükümler Yükseköğretim Kurulunun 24 
Nisan 2010 tarihinde resmi gazete yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans 
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar 
Arası  Kredi  Transferi  Yapılması  Esaslarına  İlişkin  Yönetmelik  çerçevesinde 
değerlendirilir.


