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Ek.42.1: 21.06.2022/04-42 gün ve sayılı YTÜ Senatosu kararı ekidir. 

 

 
 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR İÇİN  

GEÇİŞ İLE ÇİFT ANADAL VE YAN DAL YÖNERGESİ 
 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz lisans düzeyindeki öğrencilerin Yıldız 
Teknik Üniversitesi lisans diploma programları arasında Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal, 
Yan Dal;  diğer yükseköğretim kurumlarından Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki lisans 
diploma programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanına Göre 
Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, lisans düzeyindeki diploma programları arasında her türlü 
geçiş ile Çift Anadal ve Yan Dal; ön lisans programlarından Üniversitemiz lisans 
programlarına yapılacak dikey geçişe ilişkin hükümleri kapsar. 

 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu yönerge, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans 
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi 
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”ne, “Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmeliği”ne ve “Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun Ek Madde 1 Uyarınca Belirlediği 
Usul ve Esaslar”a dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Yönergede geçen; 
a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, ilgili 

döneme kadar eğitim planındaki ve üstten almış olduğu tüm derslerin yerel kredilerine 
göre ağırlıklı not ortalamasını, 

b) Anadal Programı: Öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları (ÖSYM) veya 
eşdeğeri bir sınavla yerleştirilerek veya yatay geçiş yolu ile kabul edilerek Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları lisans programını, 

c) Çift Anadal Programı: Yönergede geçen başarı şartını ve kriterleri sağlayan 
öğrencilerin Yıldız Teknik Üniversitesi’nin iki diploma programından eş zamanlı olarak 
ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı, 

ç) Değişim Programı: Yurtiçi veya yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında 
düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli 
olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer 
yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı, 
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d)  Dikey Geçiş: Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun 
olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçişini,  

e)  Diploma Programı: Fakültelere/meslek yüksekokullarına bağlı bölümlerin belirlenen 
yeterliliklerini sağlayan öğrencilerine ön lisans veya lisans diploması düzenlenen Yıldız 
Teknik Üniversitesi programlarını,  

f)   Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından 
içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma  

g) Farklı Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim 
programlarına yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler 
dikkate alınarak 2018 yılından itibaren SAY Puan Türü (TYT ile AYT), SÖZ Puan Türü 
(TYT ile AYT), EA Puan Türü (TYT ile AYT), DİL Puan Türü (TYT ile YDT) olmak üzere 
dört puan türünü; 2010 yılından itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan 
Türü (YGS -3 ile YGS -4),  EA Puan Türü (YGS -5 ile YGS -6), Matematik –Fen (MF) 
Puan Türü, Türkçe – Matematik (TM) Puan Türü, Türkçe – Sosyal (TS) Puan Türü, 
Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere yedi puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise 
EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2  ve DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu 
puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan 
Türüne, SAY-2 Matematik – Fen Puan Türüne, EA-2 Türkçe – Matematik Puan Türüne, 
SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan Türüne, DİL ise Yabancı Dil Puan Türüne karşılığını,  

ğ) Geçiş, Çift Anadal ve Yan Dal Komisyonu: Bu yönergede belirlenen ilkeler 
çerçevesinde başvurularla ilişkin değerlendirmeyi yapmak üzere, ilgili fakülte yönetim 
kurulları tarafından oluşturulan komisyonu, 

h)  İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte ve Yüksekokullarda Yönetim Kurulu’nu, 

ı)  İlgili Fakülte Kurulu: Fakültelerde Fakülte Kurulu’nu,  

i)  İntibak: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, öğrencinin daha önce 
kayıtlı olduğu programda aldığı ve başarılı olduğu derslerin geçiş yapılan diploma 
programının müfredatında yer alan dersler arasından uygun bulunan derslere 
saydırılması, 

j) Kontenjan: İlgili programlara alınması planlanarak belirlenip ilan edilen öğrenci  
sayısını, 

k) Kurum İçi Yatay Geçiş: Yıldız Teknik Üniversitesi’nde kayıtlı öğrencilerin aynı 
düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini, 

l)  Kurumlar Arası Yatay Geçiş: Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı ve yönergede 
geçen başarı şartı ve kriterleri sağlayan öğrencilerin Yıldız Teknik Üniversitesi’nde aynı 
düzeydeki diploma programlarına geçişini, 

m) Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş: Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı 
öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma 
programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda (hazırlık sınıfı, ara 
sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere) yatay geçişini, 

n) Not Çizelgesi (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan 
derslerin kodu, adı, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi, 

o)  Normalize ÖSYM Puanı: 100 x (başarısı hesaplanacak öğrencinin ÖSYM puanı) / 
(başvuran öğrencinin üniversiteye girdiği yıldaki başvurulan YTÜ bölümünün en yüksek 
ÖSYM puanı)  

ö)  Normalize Genel Başarı Puanı: 100 x (başarısı hesaplanacak öğrencinin genel 
başarı puanı) / (YTÜ Senatosunca kabul edilen en yüksek başarı notu (4.0)) 

p) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığını,  
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r) Öğretim Planı: Öğrencilerin gerekli akademik yetkinliğe sahip olması için ilgili 
programda öngörülen derslerin tümünü gösteren planını, 

s)   Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,  

ş)   Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini, 

t)  Yan Dal Programı: Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki bir diploma programına kayıtlı 
öğrencinin yönergede geçen başarı şartı ve kriterleri sağlaması durumunda belli bir 
konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge 
(Yan Dal sertifikası) alabilmesini sağlayan programı, 

u) Yan Dal Sertifikası: Üniversitemizde bir Yan Dal programına kayıtlı öğrencinin 
yönergede geçen başarı şartı ve kriterleri sağlaması durumunda anadal diploması ile 
birlikte verilen diploma yerine geçmeyen bir belgeyi, 

ü) Yükseköğretim Ortak Veri Tabanı Sistemi (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu 
bünyesinde tüm yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde 
öğrenim gören öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu merkezi veri tabanını, 

v) Yükseköğretim Kurulu: Türkiye Cumhuriyeti'nin 1982 Anayasası ile belirlenen 
yükseköğretim sisteminin temel esaslarına göre oluşturulan Anayasal kuruluşu 

 
ifade eder.   

 

A- ÜNİVERSİTEMİZ PROGRAMLARI ARASINDAKİ GEÇİŞ 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ 

  
Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları  
MADDE 5 – (1) Üniversitemiz programlarında kayıtlı öğrenci, öğreniminin üçüncü veya 
beşinci yarıyılının başında iken üniversitemiz programlarına Kurum İçi Yatay Geçiş 
başvurusunda bulunabilir. Başvurular sadece güz yarıyılında yapılır. 

(2) Öğrenciler sadece bir program için Kurum İçi Yatay Geçiş başvurusunda 
bulunabilirler. 

(3) Bulunduğu yarıyıla kadar tabi olunan öğretim planındaki derslerin tümünden başarılı 
(her bir dersin not karşılığının 4.0 üzerinden en az 2.0) olması ve öğrencinin geldiği 
programdaki AGNO’sunun en az 3.0 olması gerekir. 

(4) İngilizce hazırlık öğretimini güz yarıyılı sonunda tamamlayıp, bahar yarıyılında lisans 
öğrenimlerine başlayan öğrencilerin öğrenim süreleri bahar yarıyılı itibari ile hesaplanır.      
Bu öğrenciler, öğrenimlerinin sadece dördüncü yarıyılının başında iken (güz yarıyılında) 
başvuru koşullarını sağlamaları durumunda Kurum İçi Yatay Geçiş başvurusunda 
bulunabilirler. Başvuruda bu öğrencilerin bahar döneminde almış oldukları dersler de 
AGNO’ya katılır. 

(5) İngilizce hazırlık öğretimini güz yarıyılı sonunda tamamlayıp bahar yarıyılında lisans 
öğrenimlerine başlamak istemeyen öğrenciler, izinli sayılmak için ilgili bölüm başkanlığına 
dilekçe ile başvururlar. İzinli sayılan yarıyıl, lisans azami öğrenim süresinden sayılmaz.          
Bu öğrenciler, yaz okulunda ders alabilirler. Yaz okulunda ders almaya başlayan bu 
öğrencilerin öğrenim süreleri yaz okulunu takip eden güz yarıyılında başlamış olur. Bu 
öğrenciler, öğrenimlerinin üçüncü veya beşinci yarıyılının başında iken başvuru koşullarını 
sağlamaları durumunda Kurum İçi Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilirler. 
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(6) Öğrencilerin merkezi yerleştirme sınavına girdiği yıl itibarıyla Kurum İçi Yatay Geçiş 
başvurusu yapmak istediği program 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 gerekir. 

(7) Üniversitemize merkezi yerleştirme sınavı dışındaki sınavlarla (Dikey Geçiş dahil) veya 
Türkiye Bursları kapsamında Ülkelerarası Anlaşmalara göre yerleştirilen öğrenciler Kurum 
İçi Yatay Geçiş başvurusu yapamaz. 

(8) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına Kurum İçi Yatay Geçişlerde diğer 
şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Belirtilen şartları 
sağlamayanların başvurusu kabul edilmez.  

(9) (Değişik: 21.06.2022/04-42 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.) 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesinde sayılan fiiller 
nedeniyle ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar (uyarma ve kınama cezası hariç) Kurum 
İçi Yatay Geçiş başvurusu yapamaz.  

(10) Türkçe eğitim yapan programlardan, %30 ve %100 yabancı dil ile eğitim yapan 
Üniversitemiz programlarına Kurum İçi Yatay Geçiş başvurularında, “YTÜ Yabancı Diller 
Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 
hükümleri uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak gerekir:  

a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı 
olmak, 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan bir 
yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak, 

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim 
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak. 

(11) %30 İngilizce eğitim yapılan programlardan, %100 İngilizce eğitim yapılan 
programlara Kurum içi Yatay Geçiş başvurularında yeniden Yabancı Diller Yüksekokulu’nca 
yapılan İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme şartı aranmaz.  

(12) Üniversitemizin öğretim dili Fransızca olan Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 
programına Kurum İçi Yatay Geçiş başvurularında Öğretim dili Fransızca olan Fransızca 
Mütercim ve Tercümanlık programına başvurularında Fransızca dil yeterliliği için aşağıdaki 
şartlardan en az birini sağlamak gerekir:  

a) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Programına başvuracakların ilgili program 
tarafından yapılan Fransızca Yeterlik Sınavından (FYS) başarılı olmak, 

b) Özel Fransız liseleri ya da Fransızca hazırlık eğitimi veren Türk liselerinden mezun 
olmak,  

c) FYS’ye eşdeğer kabul edilen YDS, e-YDS, YÖKDİL sınavlarından geçerlilik süresi 
içerisinde en az 70 ve üzeri puan almış olan,  

d) FYS’ye eşdeğer kabul edilen Uluslararası DELF Sınavından en az B2, DALF Sınavından 
ise C1 veya C2 derecesi (süre kısıtlaması olmaksızın) almış olmak, 

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit 
Sınavı (YDS) sınavından 100 üzerinden 70 ve üzeri düzeyde puan almak ve bu 
durumunu belgelemiş olmak, 

f) Fransız Bakaloryasına sahip olmak.  
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(13) Kurum İçi Yatay Geçiş hakkı kazanan ve kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenim süresi 
içinde bir daha Kurum İçi Yatay Geçiş başvurusunda bulunamaz ancak çift anadal veya Yan 
Dal başvurusunda bulunabilir. 

(14) YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince mazeretleri nedeniyle 
izinli sayılan öğrencilerden yarıyıl/yıl kaybı olmayanlar Kurum İçi Yatay Geçiş başvurusu 
yapabilir. 

(15) Kurum İçi Yatay Geçiş başvurusu yapan ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler, aynı yıl 
Üniversite içi programlara Merkezi Yerleştirme Puanına göre geçiş başvurusunda 
bulunabilir. Ancak aynı anda iki programda kayıtlı olamaz. 
 

Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları ve İlanı 
MADDE 6 – (1) Öğrenci kabul edilecek bölüm/program ile Kurum İçi Yatay Geçiş 
kontenjanları, her yıl ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini 
geçmeyecek şekilde ilgili fakülte kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.  

(2) Kurum İçi Yatay Geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban 
puanları ile yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban 
puanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasında ilan edilir. ÖSYM sınavı ile 
yerleşen öğrencilerin Kurum İçi Yatay Geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate 
alınır, başka ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas 
alınmaz.  

(3) Kurum İçi Yatay Geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme işlemleri, Senato 
tarafından kabul edilen takvime göre yapılır.  

(4) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen başvuru tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığınca ilan edilen belgeler ile otomasyon sistemi üzerinden başvuru yapar. 
 

Değerlendirme, İlan ve Kayıt 
MADDE 7 – (1) Başvurularla ilgili ön değerlendirme, öğrencilerin başvuru belgeleri ilgili 
Geçiş, Çift Anadal ve Yan Dal Komisyonu tarafından kontrol edilerek yapılır. Başvuru şartını 
sağlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

(2) Başvuru şartını sağlayan öğrencilerin başarı değerlendirilmesi; 

 Normalize ÖSYM puanının %50’si,  

 Normalize AGNO’nun %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. 

(3) Puanların eşit olması durumunda AGNO’nun önceliği vardır. AGNO’nun eşitliği 
durumunda Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) dikkate alınır. AOBP’nin eşit olması 
halinde ise lise diploması notu yüksek olan tercih edilir. 

(4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için; adayların,  yapılacak olan özel 
yetenek sınavında başarılı olmaları gerekir. Özel yetenek sınavında başarılı olan 
öğrencilerin sıralaması bu maddenin 2. ve 3. fıkra hükümlerine göre yapılır. 

(5) Başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin gerekçeleri ile birlikte; değerlendirmeye alınan 
başvurular içinden kontenjan sayısı kadar asıl, değerlendirmeye alınan diğer öğrenciler 
yedek öğrenci olarak ilgili Fakültelerin internet sayfasında ilan edilir. 

(6) Belirtilen kayıt tarihinde herhangi bir nedenle kayda gelmeyen öğrenciler kayıt hakkını 
kaybederler. Yedek kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, sıralamaya göre ilan edilen tarihte, 
kayıtları yapılır. 

(7) Öğrencinin kaydı ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. 
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İntibak 
MADDE 8 – (1) Kurum İçi Yatay Geçiş kaydı yapılan öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu 
programda aldığı ve başardığı dersler, geçiş yapılan diploma programının öğretim 
planındaki uygun bulunan derslere, “YTÜ Eşdeğerlilik ve İntibak İşlemleri Yönergesi” 
hükümlerince intibak ettirilir. 

(2) Bu yönerge kapsamında Kurum İçi Yatay Geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt 
işlemi tamamlanıp geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde 
YÖKSİS’e işlenir.  

(3) İlgili yılda/yarıyılda yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-
öğretim dönemi başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş 
işlemleri iptal edilir. Bu öğrenciler yatay geçiş yapma hakkını kullanmış sayılmaz ve kayıtlı 
olduğu Üniversitemiz lisans programına geri döner.  

 

Katkı Payı 
MADDE 9 – (1)  

a) Kurum İçi Yatay Geçiş yapan öğrenciler, normal öğrenim sürelerini tamamlayana 
kadar katkı payı ödemezler. Ancak normal öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler 
(9.yarıyıl ve üstü için) birinci öğretim ücretini öderler. 

b) Öğrenim gördükleri programın yanı sıra “Sınavsız İkinci Üniversite” statüsünde açık 
veya uzaktan eğitim programlarında da kayıtlı olanlar yatay geçiş hakkı 
kazandıklarında da bu programda öğrenimlerine devam etmeleri durumunda kayıt 
yaptırdıkları dönemden itibaren Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payını öderler.  

c) Bu maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bendinde geçen öğrencilerden                    
katkı payını yatırıp kayıt işlemini yapmayanlar ile kayıt işlemini tamamladıktan sonra 
yatay geçiş hakkından vazgeçenlere katkı payı iadesi yapılmaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÇİFT ANADAL  

 
Çift Anadal Programı Açılması 
MADDE 10– (1) Üniversitemizde yürütülen lisans programları arasında ilgili bölüm ve 
fakülte kurullarının önerisi üzerine Senato’nun onayı ile Çift Anadal programı açılabilir. 

(2) Hangi programlar arasında Çift Anadal programının uygulanacağı, ilgili bölüm ve fakülte 
kurullarının önerisi üzerine Senato onayı ile belirlenir ve Üniversitemiz internet sayfasında 
ilan edilir. 

 

Çift Anadal Programı Başvuru Koşulları 
MADDE 11 – (1) Öğrenci, Çift Anadal programına, öğreniminin en erken üçüncü, en geç 
beşinci yarıyılının başında başvurabilir.  

(2) Öğrenciler yalnız bir program için Çift Anadal başvurusunda bulunabilirler. 

(3) Çift Anadal Başvurusu yapabilmek için;  

a) Bulunduğu yarıyıla kadar tabi olunan öğretim planındaki derslerin tümünden 
başarılı (her bir dersin not karşılığının 4.0 üzerinden en az 2.0) olması,  
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b) Öğrencinin geldiği programdaki AGNO’sunun en az 3.0 (4.0 üzerinden) olması, 
Eğitim Fakültesi’nin programları arasında Çift Anadal yapabilmek için ise 
öğrenim görülen programın AGNO’sunun en az 3.5 (4.0 üzerinden) gerekir. 

c) Öğrenim görülen programdaki bulunulan sınıfın başarı sıralamasında ilk %20’de 
bulunması gerekir.  

d) Kayıtlı olduğu lisans programında, AGNO’su en az 3.0 (4.0 üzerinden) olan 
ancak bulunduğu programın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst 
%20’sinde yer almayan öğrenciler de, kayıt olduğu programa girdiği yıldaki 
merkezi yerleştirme puanının, başvuracağı programın o yıl ki taban puanına eşit 
veya yüksek olması durumunda Çift Anadal başvurusunda bulunabilirler. 

(4) Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.04.2016 tarihli toplantısında alınan ve YÖK'ün 
03.05.2016 tarih ve 26166 sayılı yazısı ile bildirilen karar uyarınca,  Mühendislik ve Mimarlık 
Programları ile Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları 
dahil) yapılacak yatay geçiş başvurularında başarı sınırının uygulanmasına karar 
verildiğinden, Çift Anadal başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin, Çift Anadal yapmak 
istediği program için geçerli olan puan türünden girdiği yıl itibarıyla aldığı merkezi 
yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer 
üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması gerekir. 

(5) Bu maddenin 4. fıkrasında geçen programların dışındaki programlara Çift Anadal 
başvurularında en düşük taban puan şartı aranmaz.  

(6) Üniversitemize merkezi yerleştirme sınavı dışındaki sınavlarla (Dikey Geçiş dahil) veya 
Türkiye Bursları kapsamında Ülkelerarası Anlaşmalara göre yerleştirilen öğrenciler Çift 
Anadal başvurusu yapamaz.  

(7) Çift Anadal hakkı kazanan ve kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenim süresi içinde bir daha 
Çift Anadal başvurusunda bulunamaz ancak Kurum İçi Yatay Geçiş veya Yan Dal 
başvurusunda bulunabilir. 

(8) İngilizce hazırlık öğretimini güz yarıyılı sonunda tamamlayıp, bahar yarıyılında lisans 
öğrenimlerine başlayan öğrencilerin öğrenim süreleri bahar yarıyılı itibari ile hesaplanır.   
Bu öğrenciler de öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılında başvuru 
koşullarını sağlamaları durumunda Çift Anadal başvurusunda bulunabilirler. Başvuruda bu 
öğrencilerin, bahar döneminde almış oldukları dersler de AGNO’ya katılır. 

(9) İngilizce hazırlık öğretimini güz yarıyılı sonunda tamamlayıp bahar yarıyılında lisans 
öğrenimlerine başlamak istemeyen öğrenciler, izinli sayılmak için ilgili bölüm başkanlığına 
dilekçe ile başvururlar. İzinli sayılan bu yarıyıl, azami öğrenim süresinden sayılmaz.                      
Bu öğrenciler, yaz okulunda ders alabilirler. Yaz okulunda ders almaya başlayan bu 
öğrencilerin öğrenim süreleri yaz okulunu takip eden güz yarıyılında başlamış olur.                    
Bu öğrenciler, öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında Çift 
Anadal başvurusunda bulunabilirler.  

(10) Yetenek sınavı ile öğrenci alan Çift Anadal lisans programına öğrenci kabulünde 
yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

(11) Türkçe eğitim yapan programlardan, %30 ve %100 yabancı dil ile eğitim yapan 
Üniversitemiz programlarına Çift Anadal başvurularında, “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu 
Öğretim ve Sınav Yönergesi” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri 
uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak gerekir:  
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a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı 
olmak, 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan 
bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak, 

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim 
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak. 

(12) %30 İngilizce eğitim yapılan programlardan, %100 İngilizce eğitim yapılan 
programlara Çift Anadal başvurularında yeniden Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan 
İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme şartı aranmaz.  

(13) Üniversitemizin öğretim dili Fransızca olan Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 
programına Çift Anadal başvurularında Öğretim dili Fransızca olan Fransızca Mütercim ve 
Tercümanlık programına başvurularında Fransızca dil yeterliliği için aşağıdaki şartlardan en 
az birini sağlamak gerekir:  

a) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Programına başvuracakların ilgili program 
tarafından yapılan Fransızca Yeterlik Sınavından (FYS) başarılı olmak, 

b) Özel Fransız liseleri ya da Fransızca hazırlık eğitimi veren Türk liselerinden mezun 
olmak,  

c) FYS’ye eşdeğer kabul edilen YDS, e-YDS, YÖKDİL sınavlarından geçerlilik süresi 
içerisinde en az 70 ve üzeri puan almış olan,  

d) FYS’ye eşdeğer kabul edilen Uluslararası DELF Sınavından en az B2, DALF 
Sınavından ise C1 veya C2 derecesi (süre kısıtlaması olmaksızın) almış olmak, 

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit 
Sınavı (YDS) sınavından 100 üzerinden 70 ve üzeri düzeyde puan almak ve bu 
durumunu belgelemiş olmak, 

f) Fransız Bakaloryasına sahip olmak.  

(14) YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince mazeretleri nedeniyle 
izinli sayılan öğrencilerden, yarıyıl/yıl kaybı olmayanlar Çift Anadal başvurusunda 
bulunabilir. 

(15) (Değişik: 21.06.2022/04-42 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.) 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesinde sayılan fiiller 
nedeniyle ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar (uyarma ve kınama cezası hariç) Çift 
Anadal başvurusu yapamaz.  

 

Çift Anadal Kontenjanları ve İlan 
MADDE 12- (1) Mühendislik programlarının ikinci ve üçüncü sınıfları için, ÖSYM genel 
kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan 
programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dörtten az olmamak 
kaydıyla Çift Anadal kontenjanı belirlenir. Bunun dışında kalan programların Çift Anadal 
kontenjanları da, ilgili program kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere ve başvuruda 
bulunabilecek programlar ilgili fakülte kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.  

(2) Çift Anadal kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme işlemleri, Senato tarafından 
kabul edilen takvime göre yapılır.  



 
 

 

Doküman No: YÖ-098; Revizyon Tarihi: 21.06.2022; Revizyon No:01                                  Sayfa: 12/34 
 

(3) Senato ile belirlenen kontenjanlar, başvuru ve değerlendirme takvimi Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı’nın internet sayfasında ilan edilir. 

(4) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Çift Anadal yapmak istedikleri 
programın bağlı olduğu fakülte dekanlığına başvururlar. 
 

Değerlendirme,  İlan ve Kayıt 
MADDE 13- (1) Başvurularla ilgili ön değerlendirme, öğrencilerin başvuru belgeleri ilgili 
Geçiş, Çift Anadal ve Yan Dal Komisyonu tarafından kontrol edilerek yapılır. Başvuru şartını 
sağlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

(2) Başvuru şartını sağlayan öğrencilerin başarı değerlendirilmesi;  

 Normalize ÖSYM puanının %50’si,  

 Normalize AGNO’nun %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. 

(3) Başarı sıralaması şartı aranmayan lisans programlarına Çift Anadal başvurularında, ilgili 
programın puan türünde merkezi yatay geçiş puanı bulunmayan öğrencilerin başarı 
değerlendirilmesinde, merkezi yerleştirme puanı 180 kabul edilir. 

(4) Puanların eşit olması durumunda AGNO’nun önceliği vardır. AGNO’nun eşitliği 
durumunda Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) dikkate alınır. AOBP’nin eşit olması 
halinde ise lise diploması notu yüksek olan tercih edilir.  

(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için; adayların,  yapılacak olan özel 
yetenek sınavında başarılı olmaları gerekir. Özel yetenek sınavında başarılı olan 
öğrencilerin sıralaması bu maddenin 2. ve 3. fıkra hükümlerine göre yapılır. 

(6) Başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin gerekçeleri ile birlikte; değerlendirmeye alınan 
başvurular içinden kontenjan sayısı kadar asıl, değerlendirmeye alınan diğer öğrenciler 
yedek öğrenci olarak ilgili Fakültelerin internet sayfasında ilan edilir. 

(7) Belirtilen kayıt tarihinde herhangi bir nedenle kayda gelmeyen öğrenciler kayıt hakkını 
kaybederler. Bu durumda yedek liste ilan edilir. Yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler 
sıralamaya göre ilan edilen tarihte kayıtları yapılır. 

(8) Öğrencinin kaydı ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. 

(9) Öğrenci aynı anda hem Çift Anadal hem de Yan Dal programına kayıtlı olamaz. 
 

İntibak 
MADDE 14- (1) Çift Anadal kaydı yapılan öğrencinin, intibakı her iki lisans programının 
mezuniyet kredilerini sağlayacak şekilde “YTÜ Eşdeğerlilik ve İntibak İşlemleri Yönergesi” 
hükümlerince yapılır. 

(2) Bu yönerge kapsamında Çift Anadal kaydı yapılan öğrencilerin yeni durumları, kayıt 
işlemi tamamlanıp intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde YÖKSİS’e 
işlenir.  
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Çift Anadal Programında Başarı Şartı 
MADDE 15- (1) Öğrencinin Çift Anadal programından mezun olabilmesi için, Çift Anadal 
programı genel not ortalamasının en az 2.71 (4.0 üzerinden) olması gerekir. AGNO’su bir 
defaya mahsus olmak üzere 2.5 (4.0 üzerinden)’a kadar düşebilir. Çift Anadal öğrenimi 
süresince ikinci kez AGNO’nun 2.71 (4.0 üzerinden)’in altında olması durumunda 
öğrencinin ikinci anadal lisans programından kaydı silinir.  

(2) Bitirme çalışmasının ve varsa zorunlu stajların her iki anadal programında da yapılması 
zorunludur. 

(3) Stajlar, ilgili staj komisyonlarının görüşü doğrultusunda değerlendirilir. 
 

İzin 
MADDE 16- (1) Çift anadal öğrenimi gören ve anadal lisans programından mezun olan 
öğrencinin öğrencilik işlemleri, çift anadal programına bağlı olarak devam eder. 

(2) Anadal programında  (öğrenim süresinden sayılarak veya sayılmayarak) izinli sayılan 
öğrenci, Çift Anadal programında da aynı statü ile izinli sayılır. Otomasyon sistemi üzerinde 
her iki program için de öğrenci ile ilgili izin durumu işlenir. 
 

Mezuniyet 
MADDE 17- (1) Öğrencinin Çift Anadal programından mezun olabilmesi için genel not 
ortalamasının en az 2.71 (4.0 üzerinden) olması gerekir.  

(2) Çift Anadal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği 
anadal programından mezun olması halinde verilir.  
 

Kayıt Silme  
MADDE 18- (1) Çift Anadal programından iki yarıyıl üst üste (anadal programından alınan 
ortak dersler hariç) ders almayan öğrencinin Çift Anadal programından kaydı silinir. 

(2) Çift Anadal öğrenimi süresince ikinci kez AGNO’nun 2.71 (4.0 üzerinden)’in altında 
olması durumunda öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.  

(3) Anadal programından kaydı silinen öğrencinin, Çift Anadal programından da kaydı 
silinir. 
 

Çift Anadal Programından Ayrılan Öğrencinin Durumu 
MADDE 19- (1) Çift Anadal programından ayrılan veya çıkarılan bir öğrencinin 
programdan ayrıldığı veya kaydının silindiği döneme kadar almış olduğu dersleri, ilgili 
programdan bir Yan Dal sertifikası alabilmesi için yeterliyse, Yan Dal programını yürüten 
bölümün onayı ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile öğrenci Yan Dal sertifikası almaya 
hak kazanır. Yan Dal sertifikası, öğrenciye ancak devam ettiği anadal programından mezun 
olması halinde verilir.  

(2) Çift Anadal programından kaydı silinen ve Yan Dal sertifikası alamayan veya almak 
istemeyen öğrencilerin, Çift Anadal programında alıp başarılı oldukları dersleri anadal 
programına intibak ettirilerek transkript ve diploma ekinde yer alır. 

(3) Çift Anadal programından kaydı silinen ve Yan Dal sertifikası alamayan veya almak 
istemeyen öğrencilerin, Çift Anadal programında alıp başarılı oldukları ve anadal 
programına intibak ettirilemeyen dersleri, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin, 
transkript ve diploma ekinde yer alır. 
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(4) (Ek: 21.06.2022/04-42 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.) 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.03.2022 tarih ve 20287 sayılı yazısı ile bildirilen 
22.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda, Çift Anadal yapan öğrencilerin 
kayıtlı olduğu anadalından mezun olduktan sonra, Çift Anadal programına devam eden 
öğrencilerin Çift Anadala devam etmek istememeleri halinde “Lisans Öğrenimlerini 
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek 
Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Çift Anadalından ön 
lisans mezunu olabilmek için Anadal derslerinin 240 AKTS'sinin dışında ayrıca 120 AKTS 
sağlaması durumunda alan belirtmeyen ön lisans derecesi alabileceğine karar 
verildiğinden, Çift Anadal programına devam etmek istemeyen ve Çift Anadal programında 
120 AKTS’yi sağlayan öğrencilerin başvurmaları halinde, alan belirtmeyen ön lisans 
diploması verilir.  

 

Katkı Payı 
MADDE 20- (1) Anadal eğitimi devam eden öğrencilerden Çift Anadal öğretimi için 
program süresi içinde katkı payı alınmaz.  

(2) Anadal programından mezun olan ancak çift anadal öğrenimine devam eden 
öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 46. maddesinin (ç) fıkrası hükmü uyarınca, 9.ve 10. 
yarıyıllar için katkı payı alınmaz. Bu öğrenciler 11. yarıyıldan itibaren katkı payı öder.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
YAN DAL  

 
Yan Dal Programının Açılması 
MADDE 21- (1) Yan Dal programı, Üniversitemizde bir lisans programına kayıtlı 
öğrencinin Üniversite içinde başka bir lisans programında belirli bir alana yönelik sınırlı 
sayıda dersi tamamlamak suretiyle, diploma yerine geçmeyen eğitim aldıkları alanda 
sadece başarı belgesi (Yan Dal Sertifikası) alabilmesini sağlayan programdır. 

(2) Bölümler disiplinlerarası Yan Dal programı açabilir. 

(3) Yan Dal dersleri, öğrencinin kendi anadal programı dışında belirli bir alana yönelik bilgi 
ve yetkinlik oluşturmak için alacağı derslerden oluşur. Bu ders grubu farklı programların 
veya disiplinlerarası programların derslerinden oluşabilir. 

(4)  Yan Dal programının dersleri ve kontenjanları Yan Dal programını yürütecek bölüm 
tarafından belirlenir. Yan Dal programı, ilgili fakülte kurulunun önerisi ve Senato’nun onayı 
ile açılır. 

(5) Yan Dal programı ile anadal programı arasında ortak dersler olabilir. Yan Dal 
programında, anadal programı ile ortak olan dersler hariç olmak üzere 15 krediden az 
olmamak kaydı ile en az 5 en çok 10 ders alınması zorunludur. Belirlenen derslerin 
kredilerinin hesaplanmasında programın öğretim dilindeki İngilizce oranı esas alınmalıdır. 

(6) Yan Dal programında belirlenen derslerle öğrencinin anadal programındaki derslerinin 
ortak olması durumunda her bir öğrenci için ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından yeni dersler 
belirlenir. 
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Yan Dal Programı Başvuru Koşulları 
MADDE 22- (1) Öğrenci Yan Dal programına, öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı 
yarıyılının başında başvurabilir.  

(2) Öğrenci aynı anda en fazla iki Yan Dal programına başvurabilir. 

(3) Başvurular, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde otomasyon sistemi üzerinden 
yapılır. 

(4) Yan Dal programına, bulunduğu yarıyıla kadar öğretim planındaki derslerin en az 2.0 
(4.0 üzerinden) olan ve anadal programındaki AGNO’su en az (2.75) olan öğrenciler 
başvurabilir. 

(5) İngilizce hazırlık öğretimini güz yarıyılı sonunda tamamlayıp, bahar yarıyılında lisans 
öğrenimlerine başlayan öğrencilerin öğrenim süreleri bahar yarıyılı itibari ile hesaplanır.           
Bu öğrenciler de öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılında başvuru 
koşullarını sağlamaları durumunda Yan Dal başvurusunda bulunabilirler. Başvuruda bu 
öğrencilerin bahar döneminde almış oldukları dersler AGNO’ya katılır. 

(6) İngilizce hazırlık öğretimini güz yarıyılı sonunda tamamlayıp bahar yarıyılında lisans 
öğrenimlerine başlamak istemeyen öğrenciler, izinli sayılmak için ilgili bölüm başkanlığına 
dilekçe ile başvururlar. İzinli sayılan bu yarıyıl, azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu 
öğrenciler, yaz okulunda ders alabilirler. Yaz okulunda ders almaya başlayan bu 
öğrencilerin öğrenim süreleri yaz okulunu takip eden güz yarıyılında başlamış olur. Bu 
öğrenciler, öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında Yan Dal 
başvurusunda bulunabilirler.  

(7) Üniversitemize merkezi yerleştirme sınavı dışındaki sınavlarla (Dikey geçiş dahil) veya 
Türkiye Bursları kapsamında Ülkelerarası Anlaşmalara göre yerleştirilen öğrenciler Yan Dal 
başvurusu yapamaz.  

(8) (Değişik: 21.06.2022/04-42 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.) 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesinde sayılan fiiller 
nedeniyle ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar (uyarma ve kınama cezası hariç) Yan 
Dal başvurusu yapamaz.  

(9)  Yan Dal programından ayrılan öğrenci aynı Yan Dal programına veya başka bir Yan 
Dal programına tekrar başvuramaz. 

(10) YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince mazeretleri nedeniyle 
izinli sayılan öğrencilerden yıl/yarıyıl kaybı olmayanlar Yan Dal başvurusunda bulunabilir.  

(11) Türkçe eğitim yapan programlardan, %30 ve %100 yabancı dil ile eğitim yapan 
Üniversitemiz programlarına Yan Dal başvurularında, “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu 
Öğretim ve Sınav Yönergesi” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri 
uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak gerekir:  

a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı 
olmak, 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan 
bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak, 

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim 
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak. 
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(12) %30 İngilizce eğitim yapılan programlardan, %100 İngilizce eğitim yapılan 
programlara Yan Dal başvurularında yeniden Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan İYS-
İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme şartı aranmaz.  

(13) Üniversitemizin öğretim dili Fransızca olan Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 
programına Yan Dal başvurularında Öğretim dili Fransızca olan Fransızca Mütercim ve 
Tercümanlık programına başvurularında Fransızca dil yeterliliği için aşağıdaki şartlardan en 
az birini sağlamak gerekir:  

a) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Programına başvuracakların ilgili program 
tarafından yapılan Fransızca Yeterlik Sınavından (FYS) başarılı olmak, 

b) Özel Fransız liseleri ya da Fransızca hazırlık eğitimi veren Türk liselerinden mezun 
olmak,  

c) FYS’ye eşdeğer kabul edilen YDS, e-YDS, YÖKDİL sınavlarından geçerlilik süresi 
içerisinde en az 70 ve üzeri puan almış olan,  

d) FYS’ye eşdeğer kabul edilen Uluslararası DELF Sınavından en az B2, DALF 
Sınavından ise C1 veya C2 derecesi (süre kısıtlaması olmaksızın) almış olmak, 

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit 
Sınavı (YDS) sınavından 100 üzerinden 70 ve üzeri düzeyde puan almak ve bu 
durumunu belgelemiş olmak, 

f) Fransız Bakaloryasına sahip olmak.  

 

Yan Dal Kontenjanları ve İlanı 
MADDE 23- (1) Kontenjanlar, Yan Dal programının bağlı olduğu bölümün ve ilgili fakülte 
kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından ikinci ve üçüncü sınıflar için ayrı ayrı belirlenir. 

(2) Tüm öğrencilere açık genel kontenjan bulundurmak şartıyla, disiplinlerarası Yan Dal 
programı için de değişik fakültelere veya bölümlere ayrı kontenjan belirlenebilir. 

(3) Yan Dal kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme işlemleri, Senato tarafından kabul 
edilen takvime göre yapılır.  

 

Değerlendirme, İlan ve Kayıt 
MADDE 24- (1) Başvurularla ilgili ön değerlendirme, öğrencilerin başvuru belgeleri ilgili 
Geçiş, Çift Anadal ve Yan Dal Komisyonu tarafından kontrol edilerek yapılır. Başvuru şartını 
sağlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

(2) Başvuru şartını sağlayan öğrencilerin başarı değerlendirilmesi;  

 Normalize ÖSYM puanının %50’si,  

 Normalize AGNO’nun %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. 

(3) Yan Dal başvurularında, ilgili programın puan türünde merkezi yerleştirme puanı 
bulunmayan öğrencilerin başarı değerlendirilmesinde, merkezi yerleştirme puanı 180 kabul 
edilir. 

(4) Puanların eşit olması durumunda AGNO’nun önceliği vardır. AGNO’nun eşitliği 
durumunda Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) dikkate alınır. AOBP’nin eşit olması 
halinde ise lise diploması notu yüksek olan tercih edilir.  
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(5) Başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin gerekçeleri ile birlikte; değerlendirmeye alınan 
başvurular içinden kontenjan sayısı kadar asıl, değerlendirmeye alınan diğer öğrenciler 
yedek öğrenci olarak ilgili Fakültelerin internet sayfasında ilan edilir.  

(6) Belirtilen kayıt tarihinde herhangi bir nedenle kayda gelmeyen öğrenciler kayıt hakkını 
kaybederler. Bu durumda yedek liste ilan edilir. Yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler 
sıralamaya göre ilan edilen tarihte kayıtları yapılır. 

(7) Öğrenci aynı anda birden fazla Yan Dal programına kayıt yaptıramaz. 

(8) Öğrenci aynı anda hem Çift Anadal hem de Yan Dal programına kayıtlı olamaz. 

 

Yan Dal Programında Başarı Şartı 
MADDE 25- (1) Yan Dal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, Yan Dal 
programında Senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak 
zorundadır.  

(2) Yan Dal programına devam edebilmesi için öğrencinin tüm Yan Dal eğitimi süresince 
anadal programındaki AGNO’sunun en az (2.5) olması şarttır. Değişim programlarında 
geçen yarıyıllar AGNO şartı takibinde dikkate alınmaz. 

Yan Dal Programında İzin ve Ek Süre 
MADDE 26- (1) Anadal programından izinli sayılan öğrenci,  Yan Dal programından da 
izinli sayılır.  

(2) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak Yan Dal programını 
bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre 
verilebilir.  
 

Mezuniyet 
MADDE 27- (1) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve Yan Dal programını 
en az 2.5 ortalamayla tamamlayan öğrenciye Yan Dal sertifikası verilir.  

(2) Yan Dal sertifikasına anadal diplomasında yer alan mezuniyet tarihi yazılır. Bu belge 
diploma yerine geçmez. 

(3) Öğrencinin Yan Dal programındaki başarı durumu, Anadal programındaki mezuniyetini 
etkilemez.  

(4) Yan Dal programını tamamlayan öğrenci, Yan Dal alanında ön lisans ve lisans alanında 
diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. 

(5) Anadal diploması ve Yan Dal sertifikası aynı anda verilir. 

(6) Anadal ve Yan Dal not çizelgesi/transkripti ayrı hazırlanır. 

(7) Yan Dal programını tamamlayan öğrencinin diploma ekine Yan Dal programını 
tamamlandığına dair bir açıklama eklenir. 
 

Kayıt Silme 
MADDE 28- (1) Yan Dal programından izinsiz üst üste iki yarıyıl ders almayan öğrencinin 
Yan Dal programındaki kaydı, ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.  

(2) Yan Dal programına devam edebilmesi için tüm Yan Dal eğitimi süresince anadal 
programındaki istenen en az (2.5) AGNO başarı şartını sağlayamayan öğrencinin Yan Dal 
programından ilişiği kesilir.  
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(3) Yan Dal programından kendi isteğiyle ayrılmak isteyen öğrenci, Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı’na dilekçe ile başvurur.  

(4) Öğrencinin Anadal programından kaydının silinmesi durumunda, Yan Dal programından 
da ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir. 

(5) Yan Dal programından ayrılan veya çıkarılan öğrenci aynı Yan Dal programına tekrar 
kayıt yaptıramaz. 

 

Yan Dal Programından Ayrılan Öğrencinin Durumu 
MADDE 29- (1) Yan Dal programından alınan dersler, öğrencinin Yan Dal programından 
ilişiği kesilmediği sürece, anadal programında saydırılamaz. 

(2) Yan Dal programından kaydı silinen öğrencinin, Yan Dal programında aldığı derslerin 
anadal programındaki derslerine intibak ettirilebilmesi için, Yan Dal programından kaydının 
silinmesinden sonra en geç bir ay içerisinde, kayıtlı bulunduğu bölüm başkanlığına 
başvuruda bulunması gerekmektedir. 

(3) Yan Dal programından ayrılan veya çıkarılan öğrencinin Yan Dal programında alıp 
başarılı oldukları ve anadal programında kabul edilmeyen dersleri ilgili fakülte yönetim 
kurulu kararı ile genel not ortalamasına dahil edilmeksizin, transkript ve diploma ekinde yer 
almak üzere, otomasyon sistemine girilir. 

 

Katkı Payı 
MADDE 30- (1) Anadal eğitimi devam eden öğrencilerden Yan Dal öğretimi için katkı payı 
alınmaz.  

(2) Anadal programından mezun olan ancak Yan Dal öğrenimini bitiremeyen öğrencilerden 
verilen ek süreler içerisinde katkı payı alınmaz.  

 

 

B-DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN GEÇİŞ 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ 

 
 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları 
MADDE 31- (1) Öğrenci, öğreniminin üçüncü veya beşinci yarıyılının başında iken 
Kurumlar Arası Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilir. Başvurular sadece güz yarıyılında 
yapılır. 

(2) Kurumlar Arası Yatay Geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim programında 
bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki aldığı tüm dersleri en az 2.0 (4.0 
üzerinden) ile başarmış olması ve genel not ortalamasının dörtlük not sisteminde eğitim 
almış öğrenciler için 4.0 puan üzerinden en az 3.0; yüzlük not sisteminde eğitim almış 
olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 75 genel not ortalaması şartı aranır. Bu fıkrada 
istenen başarı şartını sağlayamayanların başvurusu bu maddenin 3. fıkrasına göre 
değerlendirilir.  
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(3) Bu maddenin 2. fıkrasındaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme 
puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan 
adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece 
bu maddenin 1. fıkrasına göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan 
kontenjan olması halinde değerlendirilir. 

(4) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. maddesinde sayılan fiiller 
nedeniyle ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar Kurumlar Arası Yatay Geçiş başvurusu 
yapamaz. 

(5) Diğer yükseköğretim kurumunda ikinci öğretimde kayıtlı öğrenciler, Üniversitemizde 
ikinci öğretim programlarına öğrenci alımı olmadığından, Kurumlar Arası Yatay Geçiş için 
başvuramaz.  

(6) “Sınavsız İkinci Üniversite” statüsünde Açık veya Uzaktan Eğitim Programlarında kayıtlı 
öğrenciler, öğrenim gördükleri açık ve uzaktan eğitim programından Kurumlar Arası Yatay 
Geçiş başvurusunda bulunamaz.  

(7) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki eğitim diline bakılmaksızın,    
Üniversitemizin %30 ve %100 yabancı dil ile eğitim yapan programlarına Kurumlar Arası 
Yatay Geçiş başvurularında “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” 
ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca aşağıdaki 
şartlardan en az birini sağlamak gerekir:  

a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı 
olmak, 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan 
bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak, 

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim 
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak. 

(8) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki eğitim diline bakılmaksızın,    
Üniversitemizin öğretim dili Fransızca olan Fransızca Mütercim ve Tercümanlık programına 
Kurumlar Arası Yatay Geçiş başvurularında Fransızca dil yeterliliği için aşağıdaki şartlardan 
en az birini sağlamak gerekir: 

a) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Programına başvuracakların ilgili program 
tarafından yapılan Fransızca Yeterlik Sınavından (FYS) başarılı olmak, 

b) Özel Fransız liseleri ya da Fransızca hazırlık eğitimi veren Türk liselerinden mezun 
olmak,  

c) FYS’ye eşdeğer kabul edilen YDS, e-YDS, YÖKDİL sınavlarından geçerlilik süresi 
içerisinde en az 70 ve üzeri puan almış olan,  

d) FYS’ye eşdeğer kabul edilen Uluslararası DELF Sınavından en az B2, DALF 
Sınavından ise C1 veya C2 derecesi (süre kısıtlaması olmaksızın) almış olmak, 

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye 
Tespit Sınavı (YDS) sınavından 100 üzerinden 70 ve üzeri düzeyde puan almak ve 
bu durumunu belgelemiş olmak, 

f) Fransız Bakaloryasına sahip olmak. 
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(9) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda İngilizce hazırlık öğretimini bir yarıyılda 
tamamlayan öğrenciler, öğrenimlerinin sadece dördüncü yarıyılının başında iken                 
(güz yarıyılında) başvuru koşullarını sağlamaları durumunda Kurumlar Arası Yatay Geçiş 
başvurusunda bulunabilir.  

(10) Mazeretleri nedeniyle kayıtlı oldukları Üniversitelerin ilgili yönetmelikleri gereğince 
izinli sayılan öğrencilerden, yarıyıl/yıl kaybı olmayan öğrenciler Kurumlar Arası Yatay Geçiş 
başvurusunda bulunabilir. 

 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları ve İlanı 
MADDE 32- (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl düzenli olarak ikinci ve üçüncü 
sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki,   
51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise 
dört, Kurumlar Arası Yatay Geçiş kontenjanı belirlenir.  

(2) “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 
Yönetmeliği”nin 11. maddesinin 7. fıkrası hükümlerince Yükseköğretim Kurulu tarafından 
belirlenen ilkeler çerçevesinde bu maddenin 1. fıkrasındaki kontenjanlara ek olarak Fakülte 
Kurullarının önerisi ve Senato onayı ile ilave kontenjanlar da belirlenebilir. Mühendislik 
programları için ilave kontenjanlar, 11.05.2017 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı 
gereğince 1. fıkrada belirlenen kontenjanların 8 katını geçemez; diğer programlar için ise  
Üniversitemizin mevcut  fiziki imkânları,  öğretim  üyesi  sayıları  da  dikkate  alınarak              
1. fıkrada geçen asgari kontenjandan az olamaz. 

(3) Kurumlar Arası Yatay Geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı’nca en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar  
YÖKSİS’e işlenir.  

(4) Lisans programlarında ikinci ve üçüncü sınıflar için Kurumlar Arası Yatay Geçiş 
kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde Yükseköğretim 
Kurulu tarafından internet sayfasında ilan edilir.  

(5) Yükseköğretim Kurulu’nun ilanından sonra Kurumlar Arası Yatay Geçiş kontenjanları, 
başvuru ve değerlendirme takvimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında 
ilan edilir. 

Değerlendirme, İlan ve Kayıt 
MADDE 33- (1) Başvurularla ilgili ön değerlendirme, öğrencilerin başvuru belgeleri ilgili 
Geçiş, Çift Anadal ve Yan Dal Komisyonu tarafından kontrol edilerek yapılır. Başvuru şartını 
sağlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

(2) Başvuru şartını sağlayan öğrencilerin başarı değerlendirilmesi; 

 Normalize ÖSYM puanının %80’si,  

 Normalize AGNO’nun %20’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. 

(3) Puanların eşit olması durumunda AGNO’nun önceliği vardır. AGNO’nun eşitliği 
durumunda Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) dikkate alınır. AOBP’nin eşit olması 
halinde ise lise diploması notu yüksek olan tercih edilir. 

(4) Merkezi yerleştirme sınavı dışındaki sınavlarla (Dikey Geçiş dahil) veya Türkiye Bursları 
kapsamında Ülkelerarası Anlaşmalara göre diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı 
bulunan öğrenciler üniversitemize Kurumlar Arası Yatay Geçiş başvurusunda bulunamaz. 
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(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için; adayların,  yapılacak olan özel 
yetenek sınavında başarılı olmaları gerekir. Özel yetenek sınavında başarılı olan 
öğrencilerin sıralaması bu maddenin 2. ve 3. fıkra hükümlerine göre yapılır. 

(6) Başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin gerekçeleri ile birlikte; değerlendirmeye alınan 
başvurular içinden kontenjan sayısı kadar asıl, değerlendirmeye alınan diğer öğrenciler 
yedek öğrenci olarak ilgili Fakültelerin internet sayfasında ilan edilir. 

(7) Belirtilen kayıt tarihinde herhangi bir nedenle kayda gelmeyen öğrenciler kayıt hakkını 
kaybederler. Bu durumda yedek liste ilan edilir. Yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler 
sıralamaya göre ilan edilen tarihte kayıtları yapılır.  

(8) Öğrencinin kaydı ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 
 

İntibak 
MADDE 34- (1) Kurumlar Arası Yatay Geçiş ile kaydı yapılan öğrencinin, daha önce kayıtlı 
olduğu yükseköğretim kurumunda aldığı ve başardığı dersler, geçiş yapılan diploma 
programının öğretim planındaki uygun bulunan derslere, “YTÜ Eşdeğerlilik ve İntibak 
İşlemleri Yönergesi” hükümlerince intibak ettirilir. Ancak öğrencinin yatay geçiş ile geldiği 
yükseköğretim kurumundaki derslerinin intibakının yanı sıra, Ön Lisans, Lisans, Açık veya 
Uzaktan Öğretim Programları ve Özel Öğrenci olarak diğer yükseköğretim kurumlarında 
aldığı ve başarılı olduğu dersten/derslerden intibak talebi kabul edilmez. 

(2) Bu yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi 
tamamlanıp Kurumlar Arası Yatay Geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 
gün içinde YÖKSİS’e işlenir.  

(3) İlgili yılda/yarıyılda yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-
öğretim dönemi başlamadan önce Kurumlar Arası Yatay Geçiş hakkından vazgeçen 
öğrencilerin yatay geçiş işlemleri iki yükseköğretim kurumunun ortak kararı ile iptal edilir. 
Bu öğrenciler kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun kabul etmesi durumunda 
üniversitelerine geri dönerler. 
 

Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığına Bağlı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay 
Geçiş 
MADDE 35- (1) Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına ve bağlı yükseköğretim 
kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenimine devam eden öğrencilerden bu 
yönergenin 32. maddesindeki başvuru şartlarını sağlayanlar Üniversitemize yatay geçiş 
başvurusunda bulunabilirler.  

(2) Bu kurumlardan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin                           
9. maddesinde sayılan fiiller, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler yatay 
geçiş için başvuramazlar.  

(3) Bu maddenin 2. fıkrası kapsamına girmeyen bir gerekçe ile ilişiği kesilen öğrenciler, 
ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde yatay geçiş için başvurabilir.  

(4) Bu öğrencilerin başvuru değerlendirilmesi bu yönergenin 33. maddesi uyarınca yapılır 
ancak değerlendirmede, AGNO ile birlikte merkezi yerleştirme puanı 180 kabul edilir. 
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Kamu Hizmetinde Bulunanların Naklen İstanbul’a Atanmaları Durumunda 
Kendileri ile Bakmakla Yükümlü Oldukları Çocukları ve Eşlerinin Üniversitemize 
Başvuru Koşulları 
MADDE 36- (1) Yurt içindeki kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu 
hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, 
kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, 
son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının 
başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki 
merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının 
yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile nakledilebilirler.  

(2) Üniversitemiz programlarına yapılan başvurularda atamanın yapıldığı ilin İstanbul 
olması gerekmektedir. İstanbul dışında başka bir ile yapılan atamalar için başvuru kabul 
edilmez.  

(3) Bu yolla başvuran öğrencilerin durumları, kontenjan şartı aranmaksızın ilgili yönetim 
kurulu tarafından değerlendirilir.  

 

ALTINCI BÖLÜM 
YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ 

 
Yurt Dışından Yatay Geçiş Başvuru Koşulları 
MADDE 37- (1) Öğrenci, öğreniminin üçüncü veya beşinci yarıyılında iken Yurt Dışı 
Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilir. Başvurular sadece 
güz yarıyılında yapılır. 

(2) Yurt Dışından Yatay Geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin kayıtlı olduğu 
yükseköğretim programında bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm dersleri 
en az 2.0 (4.0 üzerinden) ile başarmış olması ve genel not ortalamasının dörtlük not 
sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4.0 puan üzerinden en az 3.0; yüzlük not sisteminde 
eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 75 genel not ortalaması şartı aranır. 
Bu fıkrada istenen başarı şartını sağlayamayanların başvurusu bu maddenin 3. fıkrasına 
göre değerlendirilir.  

(3) Yurt Dışından Yatay Geçiş kapsamında öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği 
yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban 
puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı 
aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş 
başvurusu bu esaslar çerçevesinde Yurt Dışından Yatay Geçiş kontenjanı kapsamı dışında 
değerlendirilir. 

(4) Yurt Dışından Yatay Geçiş başvurularında öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü 
yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın lisans düzeyinde diploma 
vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı 
olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına 
eşdeğerliğinin Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi şartı aranır.  

(5) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil) 
Üniversitemizdeki tüm programlara yatay geçiş yapılabilmesi için; 

a)  T.C. Uyruklu veya Yabancı Uyruklu bir öğrencinin yükseköğrenime başladığı 
yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama 
kuruluşlarının (Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, 
Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking) 
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belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve bu 
yönergenin 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartlarını taşıması gerekir. 

b)    İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde; 

1)  Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayan T.C. Uyruklu öğrencinin, her 
halükarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt yılı itibariyle Yatay 
geçiş yapmak istediği Üniversitemiz lisans programı için geçerli olan puan 
türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer 
üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit 
veya yüksek olması, 

2) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayan                  
TC Uyruklu veya Yabancı Uyruklu bir öğrencinin, kayıtlı olduğu 
diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılında bu 
yönergenin 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartlarını sağlamış olması 
ve yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en 
düşük taban puanı veya ÖSYM Puanına eşdeğer aşağıdaki muadil belgelere* 
sahip olması gerekir. 

 

SAT (Scholastic Assessment Test) 

1600 üzerinden en az 1100 toplam puan + (Mühendislik Fakülteleri, Mimarlık Fakülteleri 

ve Fen-Edebiyat Fakültesinin Fen Bilimleri programları için 800 üzerinden en az 550 
‘’Math’’ puan) 

Sanat ve Tasarım Fakültesi için 1600 üzerinden 800 

ACT  (American College Testing) 
36 üzerinden en az 24 puan 

Sanat ve Tasarım Fakültesi için 36 üzerinden 18 

Advanced Placement Test (AP) İkisi başvurulan programla ilgili olmak üzere, üç 

Advanced Placement konusundan en az 14 (5,5,4) puan almış olmak. 

ABITUR (Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği) 
En fazla 3 puan (1-3 puan arası) 

Uluslararası Bakalorya (IB International Baccalaureate) 

45 puan üzerinden en az 30 puan 

Fransız Bakaloryası 
(Gine Bakaloryası, Çad Bakaloryası, Fas Bakaloryası, Mali Bakaloryası, Kamerun 

Bakaloryası, Nijer Bakaloryası, Togo Bakaloryası, Burkina Faso Bakaloryası, Benin 
Bakaloryası, Senegal Bakaloryası, Fas Bakaloryası) 

20 üzerinden en az 12 puan  

Sanat ve Tasarım Fakültesi için 20 üzerinden 10 

Matura (Avusturya - General Secondary Education Certificate) 
En fazla 3 puan (1-3 puan arası) veya diploma notunun %60'ı 

Sanat ve Tasarım Fakültesi için (1-4 puan arası) 

Matura (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 
Macaristan, İtalya, Lihtenştayn, Makedonya, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Slovakya, 

Slovenya, İsviçre)  

5'lik sistemde en fazla 3 puan (1-3 puan arası) veya diploma notunun %60'ı 
6'lık sistemde en az 4 puan (4-6 puan arası)  

10'lük sistemde en az 6 puan (6-10 puan arası) veya diploma notunun %60'ı 

 

(*) Başvuruya esas sınavlar 2 (iki) yıl süreyle, lise bitirme sınavı statüsünde olan 
diplomalar ise süresiz geçerlidir. Puanların eşdeğer karşılıklarının dönüşümleri             
YTÜ Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi’nin Ek-2’deki 
tabloya göre yapılır. 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Arnavutluk
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bosna-Hersek
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgaristan
https://tr.wikipedia.org/wiki/H%C4%B1rvatistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ek_Cumhuriyeti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Macaristan
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Lihten%C5%9Ftayn
https://tr.wikipedia.org/wiki/Makedonya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karada%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1rbistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Slovakya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Slovenya
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0svi%C3%A7re
https://ogi.yildiz.edu.tr/ogi/2/Y%C3%B6netmelikler-ve-Y%C3%B6nergeler/36
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(6) Özel yetenek programlarına Yurt Dışından Yatay Geçiş başvurularında özel yetenek 
programları için öğrencinin kayıt yaptırdığı yıla ait en düşük merkezi sınav puanını 
sağlaması gerekmektedir.  

(7) Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini saydırarak yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt yaptırıp Üniversitemize 
Yurt Dışından Yatay Geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin de bu maddenin 5. veya 6. 
fıkrasında belirtilen şartlarını sağlaması gerekir. 

(8) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki eğitim diline bakılmaksızın,    
Üniversitemizin %30 ve %100 yabancı dil ile eğitim yapan programlarına Yurt Dışından 
Yatay Geçiş başvurularında “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” 
ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca aşağıdaki 
şartlardan en az birini sağlamak gerekir:  

a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı 
olmak, 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan 
bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak, 

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim 
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak. 

(9) Üniversitemizin öğretim dili Fransızca olan Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 
programına Yurt Dışından Yatay Geçiş başvurularında Fransızca dil yeterliliği için aşağıdaki 
şartlardan en az birini sağlamak gerekir: 

a) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Programına başvuracakların ilgili program 
tarafından yapılan Fransızca Yeterlik Sınavından (FYS) başarılı olmak, 

b) Özel Fransız liseleri ya da Fransızca hazırlık eğitimi veren Türk liselerinden mezun 
olmak,  

c) FYS’ye eşdeğer kabul edilen YDS, e-YDS, YÖKDİL sınavlarından geçerlilik süresi 
içerisinde en az 70 ve üzeri puan almış olan,  

d) FYS’ye eşdeğer kabul edilen Uluslararası DELF Sınavından en az B2, DALF 
Sınavından ise C1 veya C2 derecesi (süre kısıtlaması olmaksızın) almış olmak, 

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye 
Tespit Sınavı (YDS) sınavından 100 üzerinden 70 ve üzeri düzeyde puan almak ve 
bu durumunu belgelemiş olmak, 

f) Fransız Bakaloryasına sahip olmak.          

(10) Mazeretleri nedeniyle kayıtlı oldukları Üniversitelerin ilgili yönetmelikleri gereğince 
izinli sayılan öğrencilerden yıl/yarıyıl kaybı olmayan öğrenciler Yurt Dışından Yatay Geçiş 
başvurusunda bulunabilir. 
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Yurt Dışından Yatay Geçiş Kontenjanları ve İlan 
MADDE 38- (1) Senato tarafından Yurt Dışından Yatay Geçiş kontenjanı, her bir program 
için Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenir. Yurt 
dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile Senatosu tarafından belirlenen başvuru 
şartları, Kurumlar Arası Yatay Geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en 
geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim 
Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları 
ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir. 

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı 
yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı 
o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in 
hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten 
küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır. 

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin 
uyruğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu yönergenin bu maddenin 2. 
fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi değildir. 

(4) Yurt Dışından Yatay Geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme işlemleri, Senato 
tarafından kabul edilen takvime göre yapılır.  
 

Değerlendirme, İlan ve Kayıt 
MADDE 39- (1) Başvurularla ilgili ön değerlendirme, öğrencilerin başvuru belgeleri ilgili 
Geçiş, Çift Anadal ve Yan Dal Komisyonu tarafından kontrol edilerek yapılır. Başvuru şartını 
sağlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

(2) Yabancı uyruklu bir öğrencinin başvuru şartlarını sağlaması durumunda başvuruları 
kontenjan dışı değerlendirilir.  

(3) T.C. uyruklu öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde, ilk dört yüzlük dilimden 
gelen öğrenciler kontenjan dahilinde yerleştirilir. İlk dört yüzlük dilimde olmayan bir                 
yurt dışı yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler kalan kontenjana aşağıdaki 
şekilde değerlendirilerek yerleştirilir: 

 Normalize ÖSYM puanının veya ÖSYM puanına eşdeğer puanının %50’si,  

 Normalize AGNO’nun %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. 

(4) Puanların eşit olması durumunda AGNO’nun önceliği vardır. AGNO’nun eşitliği 
durumunda Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) dikkate alınır. AOBP’nin eşit olması 
halinde ise lise diploması notu yüksek olan tercih edilir. 

(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için; adayların,  yapılacak olan özel 
yetenek sınavında başarılı olmaları gerekir. Özel yetenek sınavında başarılı olan 
öğrencilerin sıralaması bu maddenin 3. ve 4. fıkra hükümlerine göre yapılır. 

(6) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, öğrencinin yatay geçiş 
yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulünde (öğrencinin sınava 
girdiği yılda ki) geçerli olan taban puanlar esas alınır. 

(7) Başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin gerekçeleri ile birlikte; değerlendirmeye alınan 
başvurular içinden kontenjan sayısı kadar asıl, değerlendirmeye alınan diğer öğrenciler 
yedek öğrenci olarak ilgili Fakültelerin internet sayfasında ilan edilir. 

(8) Belirtilen kayıt tarihinde herhangi bir nedenle kayda gelmeyen öğrenciler kayıt hakkını 
kaybederler. Bu durumda yedek liste ilan edilir. Yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler 
sıralamaya göre ilan edilen tarihte kayıtları yapılır.  

(9) Öğrencinin kaydı ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 
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İntibak 
MADDE 40- (1)  Yurt Dışından Yatay geçiş ile kaydı yapılan öğrencinin, daha önce kayıtlı 
olduğu yükseköğretim kurumunda aldığı ve başardığı dersler, geçiş yapılan diploma 
programının öğretim planındaki uygun bulunan derslere, “YTÜ Eşdeğerlilik ve İntibak 
İşlemleri Yönergesi” hükümlerince intibak ettirilir. Ancak öğrencinin Yurt Dışından Yatay 
geçiş ile geldiği yükseköğretim kurumundaki derslerinin intibakının yanı sıra, Ön Lisans, 
Lisans, Açık veya Uzaktan Öğretim Programları ve özel öğrenci olarak diğer yükseköğretim 
kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu ders/derslerden intibak talebi kabul edilmez.  

 

(2) İlgili yılda/yarıyılda yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-
öğretim dönemi başlamadan önce Yurt Dışından Yatay Geçiş hakkından vazgeçen 
öğrencilerin yatay geçiş işlemleri iptal edilir. Bu öğrenciler yatay geçiş yapmış hakkını 
kullanmış sayılmaz ve kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna geri dönerler.  

 

Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti 
MADDE 41 – (1) Yurt Dışından Yatay geçiş yapan T.C. uyruklu öğrenciler,  

(a) Normal öğrenim sürelerini tamamlayana kadar katkı payı ödemez. Ancak normal 
öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler (9.yarıyıl ve üstü için) birinci öğretim 
ücretini öder. 

(b) Öğrenim gördükleri programın yanı sıra “Sınavsız İkinci Üniversite” statüsünde açık 
veya uzaktan eğitim programlarında da kayıtlı olanlar yatay geçiş hakkı 
kazandıklarında da bu programda öğrenimlerine devam etmeleri durumunda kayıt 
yaptırdıkları dönemden itibaren Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payını öder. 

(2) Yurt Dışından Yatay Geçiş yapan yabancı uyruklu öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 
46. maddesinin hükümlerince hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne istinaden 
Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretini öder.  

(3) Katkı payını-öğrenim ücretini yatırıp kayıt işlemini yapmayanlar ile kayıt işlemini 
tamamladıktan sonra yatay geçiş hakkından vazgeçenlere katkı payı iadesi yapılmaz. 

 

Anne veya Babası Yurt Dışında Kamu Hizmetinde Bulunanların Görevinin Sona 
Ermesi Durumunda Üniversitemize Başvuru Koşulları  
MADDE 42- (1) Yurt dışında devlet hizmetinde görevli anne veya babasının görevin sona 
ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde (İstanbul’da 
ikamet etmesi şartı aranır) yabancı dil hariç en az bir yıl okumuş ve yılsonu sınavlarının 
tamamını başarı ile vermiş olması ve bu yönergedeki “Yurt Dışından Yatay Geçiş Başvuru 
Koşulları” başlıklı 38. maddesinde belirtilen koşulları sağlamaları durumunda Yurt Dışından 
Yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 

(2) Üniversitemiz programlarına yapılan başvurularda yurt dışından kesin dönüş yapılan ilin 
İstanbul olması gerekmektedir.  

(3) Bu yolla başvuran öğrencilerin durumları yurt dışı kontenjan şartı aranmaksızın ilgili 
fakülte yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.  
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Kamu Hizmetinde Yabancı Diplomatların Çocuklarının Üniversitemize Başvuru 
Koşulları  
MADDE 43- (1) Türkiye’de kamu hizmetinde bulunan yabancı diplomatların çocukları, bu 
yönergedeki “Yurt Dışından Yatay Geçiş Başvuru Koşulları” başlıklı 38. maddesinde 
belirtilen koşulları sağlamaları durumunda Yurt Dışından Yatay Geçiş başvurusu 
yapabilirler. 

(2) Üniversitemiz programlarına yapılan başvurularda atamanın yapıldığı ilin İstanbul 
olması gerekmektedir. İstanbul dışında başka bir ile yapılan atamalar için başvuru kabul 
edilmez.  

(3) Bu yolla başvuran öğrencilerin durumları yurt dışı kontenjan şartı aranmaksızın ilgili 
fakülte yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.  

 

YEDİNCİ BÖLÜM 
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ (EK MADDE-1) 

 

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Koşulları 
MADDE 44- (1) Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş başvuruları her yıl 
(yalnızca güz yarıyılı başında başvuru alınır, bahar yarıyılı için başvuru kabul edilmez) YTÜ 
Senatosunca belirlenen takvime göre kabul edilir. 

(2) Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme 
puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması 
durumunda (hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere) yatay geçiş için 
başvuru yapabilir. 

(3) Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, kayıt olduğu yıldaki Merkezi Yerleştirme 
Puanına Göre Yatay Geçiş hakkından yalnızca bir defa yararlanabilir. İlgili başvuru 
döneminde yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay 
Geçiş yapamaz. Ancak, merkezi yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYM merkezi yerleştirme 
sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru 
tarihlerinde geri dönebilir. 

(4) Öğrenime başladıkları yıl mazeretleri nedeniyle öğrenim süresinden sayılmamak üzere 
izinli sayılarak/kayıt dondurarak öğrenime devam etmeyenlerin bir sonraki yıl için de 
başvurusu kabul edilmez. İzin/kayıt dondurma gibi durumların ortadan kalkmasından sonra 
kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda öğrenime devam ederek bir sonraki başvuru 
döneminde başvuru yapabilirler. 

(5) Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay 
Geçiş geçmek istedikleri programın ilgili yılın ÖSYM Kılavuzunda, başvuru yapılacak 
programa ilişkin özel koşulların bulunması durumunda bu koşulları sağlamalıdır. 

(6) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesinde sayılan fiiller 
nedeniyle ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay 
Geçiş başvurusu yapamaz. 

(7) Yalnızca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve 
Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar 
şartları sağlamaları durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Yükseköğretim 
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programlar dışında, yurt dışındaki diğer 
yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuramazlar. 
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(8) ÖSYM Puanı ile Türkiye ve KKTC’de bir yükseköğretim programına kayıt yaptıranlar 
Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş başvurusu yapabilir.  

(9) ÖSYM Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak 
kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurt dışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime 
başlayanlar başvuru yapamaz.  

(10) ÖSYM'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, 
kendi imkanları ile yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci 
statüsünde olanlar başvuru yapamaz. 

(11) ÖSYM'ye girmeden yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar 
Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş başvurusu yapamaz. 

(12) Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, 
kayıt yaptırdığı yılda geçmek istediği Üniversitemiz programına öğrenci kabul edilmemiş 
olması durumunda, programın merkezi yerleştirme taban puanı olmadığından, başvuru 
yapamaz. 

(13) Giriş yıllarına bakılmaksızın, kapatılan programlara Merkezi Yerleştirme Puanına Göre 
Yatay Geçiş başvurusu kabul edilmez. 

(14) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans programında kayıtlı öğrenciler, kayıt olduğu 
yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istedikleri programın merkezi yerleştirme taban 
puanını sağlaması durumunda Üniversitemiz lisans programına başvuru yapabilirler. 

(15) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda kayıtlı öğrencilerin merkezi 
yerleştirme puanı, geçmek istediği Üniversitemiz diploma programının taban puanına eşit 
veya yüksek olması durumunda (hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere) 
yatay geçiş için başvuru yapabilir. Ancak diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı 
öğrenciler özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara yatay geçiş başvurusu 
yapamaz. 

(16) DGS sonucuna göre bir yükseköğretim programında kayıtlı olanlar, yalnızca ilgili yılın 
DGS Kılavuzunda belirtilen ön lisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans 
programlarına başvuru yapabilirler. Başvuru yapılacak programa ilgili yılda DGS ile öğrenci 
alınmamış ise o programa başvuru yapılmaz. 

(17) Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler Merkezi Yerleştirme Puanına Göre 
Yatay Geçiş başvurusu yapabilirler. Bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan 
taban puanlar ile ÖSYM puanları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 
tarafından yayımlanmaktadır. Sınavsız geçiş ile yerleşen adaylar, ÖSYM puanları ile de 
şartları sağlamaları halinde, ÖSYM puanları ile de başvuru yapabilirler. (Yükseköğretim 
kurumlarının programlarının taban puanlarına ilişkin bilgiye www.osym.gov.tr adresinde 
yer alan "İlgili Yıla Ait ÖSYM Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En 
Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin" yayından ulaşılabilir.) 

(18) M.T.O.K-Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarındaki programlarda okuyan 
öğrenciler, ÖSYM Kılavuzunda yer alan, tercih edebilecekleri ortaöğretim alanları ve 
yerleşebilecekleri programları dikkate alınarak, geçiş şartlarını sağlamaları durumunda 
Üniversitemiz programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. 

 

 

 

http://www.osym.gov.tr/
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(19) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki eğitim diline bakılmaksızın,    
Üniversitemizin %30 ve %100 yabancı dil ile eğitim yapan programlarına geçişlerde “YTÜ 
Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” ve “Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelik” hükümleri uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak gerekir:  

a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı 
olmak, 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan 
bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak, 

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim 
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak. 

 

(20) Üniversitemizin öğretim dili Fransızca olan Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 
programına Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş başvurularında Fransızca dil 
yeterliliği için aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak gerekir: 

a) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Programına başvuracakların ilgili program 
tarafından yapılan Fransızca Yeterlik Sınavından (FYS) başarılı olmak, 

b) Özel Fransız liseleri ya da Fransızca hazırlık eğitimi veren Türk liselerinden mezun 
olmak,  

c) FYS’ye eşdeğer kabul edilen YDS, e-YDS, YÖKDİL sınavlarından geçerlilik süresi 
içerisinde en az 70 ve üzeri puan almış olan,  

d) FYS’ye eşdeğer kabul edilen Uluslararası DELF Sınavından en az B2, DALF 
Sınavından ise C1 veya C2 derecesi (süre kısıtlaması olmaksızın) almış olmak, 

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye 
Tespit Sınavı (YDS) sınavından 100 üzerinden 70 ve üzeri düzeyde puan almak ve 
bu durumunu belgelemiş olmak, 

f) Fransız Bakaloryasına sahip olmak.  

 

Programın Eğitim Diline Göre Başvuruların Değerlendirilmesi ve Hazırlık Eğitimi 
MADDE 45- (1) Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İYS ve İngilizce Hazırlık 
öğretimi şartı aranmaz. 
 
(2) Diğer yükseköğretim kurumlarında daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi 
almamış Türkçe öğretim yapan programlarından Üniversitemizin %30 İngilizce, %100 
İngilizce veya Fransızca öğretim yapılan programlarına geçiş için başvuran                              
2., 3., 4. Sınıf öğrencilerinin başvuruları, 44. maddenin 19. veya 20. fıkrasında belirtilen 
koşulları sağlamaması durumunda, değerlendirilmeye alınmaz. 
 
(3) Diğer yükseköğretim kurumlarında Türkçe öğretim yapan programlarından 
Üniversitemizin %30 İngilizce, %100 İngilizce veya Fransızca öğretim yapılan 
programlarına geçiş için başvuran bir yıl süreli isteğe bağlı hazırlık sınıfı ve 1. Sınıf 
öğrencilerine (diğer yükseköğretimde 1. sınıfı tamamlayanlar da dahil) 44. maddenin 19. 
veya 20. fıkrasında belirtilen koşulları sağlamaması durumunda, kayıt yaptırdığı 
Üniversitemiz lisans programının öğretim dilinden bir yıl yabancı dil hazırlık eğitimi verilir. 
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(4) Diğer yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde öğretim yapan programlarından 
Üniversitemizin %30 İngilizce, %100 İngilizce veya Fransızca öğretim yapılan 
programlarına geçiş için başvuran 1., 2., 3., 4. sınıf öğrencilerinin başvuruları, 44. 
maddenin 19. veya 20. fıkrasında belirtilen koşulları sağlamaması durumunda, 
değerlendirilmeye alınmaz. 
 
(5) Diğer yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde öğretim yapan programlarından 
Üniversitemizin %30 İngilizce, %100 İngilizce veya Fransızca öğretim yapılan 
programlarına geçiş için başvuran bir yıllık hazırlık eğitimi alan Hazırlık Sınıfı 
öğrencilerine, 44. maddenin 19. veya 20. fıkrasında belirtilen koşulları sağlamaması 
durumunda kayıt yaptırdığı Üniversitemiz lisans programının öğretim dilinden bir yıl sınav 
hakkı verilir. 

(6) Üniversitemiz %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlardan Üniversitemiz 
%30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlarına Merkezi Yerleştirme Puanına Göre 
Yatay Geçiş başvurularında yeniden İYS-İngilizce Yeterlik Sınavına girme şartı aranmaz.  

(7) Bu maddenin 3. ve 5. fıkralarında belirtilen süreler içerisinde hazırlık eğitiminden 
başarılı olamayan öğrencilerin kayıtları ilgili fakültenin yönetim kurulu kararı ile silinir. Bu 
öğrenciler, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin şartları 
sağlamaları halinde Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilmek üzere Ölçme, Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) başvurabilirler. 

 

Kontenjan ve İlan 
MADDE 46- (1) Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçişe ilişkin başvuru takvimi, 
öğrenci kontenjanın belirlenmesi ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim 
Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir.  

(2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca başvuru takvimi ve kontenjanlar aşağıda belirtilen 

ilkelere göre belirlenir ve ilan edilir: 

a) Başvuruların her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce 1 Ağustostan 15 
Ağustos dahil alınması, başvuruların değerlendirme işlemlerinin Eylül ayının 10'una 
kadar ilan edilerek kayıtların da Eylül ayının 15 ine kadar bitirilir, kaydı yapılan 
öğrencilerin kayıtları Eylül ayının sonuna kadar yatay geçiş yaptığı yükseköğretim 
kurumuna bildirilir. 

b) Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için sadece güz 
döneminde 90'ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 
Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar ayrılır. 

c) DGS  ile  başvuran  aday olması durumunda ilgili sınavın kılavuzlarındaki 
kontenjanın %30'u kadar kontenjan ayrılır. (DGS kontenjanı 2 olan bir                      
programın ek madde 1 kontenjanı 1 iken, DGS kontenjanı 5 olan bir programın                                     
Ek Madde 1 kontenjanı 1,5'tan 2 olarak belirlenir.) 

d) Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde başvuru yapılan 
yükseköğretim programına başvuru yapılan yıldaki ÖSYM kılavuzunda öğrenci 
alınmamışsa, başvuru yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu 
programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanının dikkate 
alınır. 
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Değerlendirme, İlan ve Kayıt 
MADDE 47- (1) Başvurularla ilgili ön değerlendirme, öğrencilerin başvuru belgeleri ilgili 
Geçiş, Çift Anadal ve Yan Dal Komisyonu tarafından kontrol edilerek yapılır. Başvuru şartını 
sağlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği 
yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı şartı aranmaz. 

(3) Öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için belirlenen kontenjanı geçmemesi 
durumunda başvuru şartını sağlayan öğrencilerin tamamının kayıtları yapılır. 

(4) Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYM puanı en yüksek adaydan 
başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. 

(5) Başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin gerekçeleri ile birlikte; değerlendirmeye alınan 
başvurular içinden kontenjan sayısı kadar asıl, değerlendirmeye alınan diğer öğrenciler 
yedek öğrenci olarak ilgili Fakültelerin internet sayfasında ilan edilir. 

(6) Belirtilen kayıt tarihinde herhangi bir nedenle kayda gelmeyen öğrenciler kayıt hakkını 
kaybederler. Bu durumda yedek liste ilan edilir. Yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler 
sıralamaya göre ilan edilen tarihte kayıtları yapılır.  

(7) Öğrencinin kaydı ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

 
İntibak 
MADDE 48- (1) Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş ile kayıt hakkı kazananların 
intibak işlemleri “YTÜ Eşdeğerlilik ve İntibak İşlemleri Yönergesi” hükümlerince yapılır.  

(2) Bu yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi 
tamamlanıp geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde YÖKSİS’e 
işlenir.  

 

Katkı Payı 
MADDE 49- (1) Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş kaydı yapılan 
öğrencilerden geldikleri Yükseköğretim Kurumunda normal öğrenim süresini 
tamamlayanlar (4 yıl/8 yarıyıl), üniversitemize kayıt yaptırdıkları yıldan itibaren kayıtlı 
oldukları programa ilişkin katkı payını öder. 
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 SEKİZİNCİ BÖLÜM 
DİKEY GEÇİŞ 

Sınav ve Başvuru Koşulları 
MADDE 50- (1) Meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans mezunlarından örgün 
öğretim ve açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını 
taşıyanlar için hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek 
yüksekokulları ve açık öğretimin hangi programını bitirenlerin başvurabileceği, bu 
programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan 
türleri, Dikey Geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak 
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir. 
 

Kontenjan 
MADDE 51- (1) Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun 
olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki Üniversitemiz lisans programlarına dikey 
geçiş kontenjanları, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda Fakülte 
Kurullarının önerisi üzerine Senato kararı ile belirlenir ve YÖK’e bildirilir. 
 

Yerleştirme  
MADDE 52- (1) ÖSYM, başvurma koşullarını taşıyan adayları, yerleştirme puanları ve 
lisans programlarının kontenjan ve koşullarını göz önünde tutarak, Üniversite Seçme Sınavı 
sonuçları açıklandıktan sonra yapacakları tercihleri göz önüne alınarak, Üniversitemiz lisans 
programlarına yerleştirir. 

(2) Boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile 
ek yerleştirme yapılabilir.  
 

Kayıt 
MADDE 53- (1) Kayıtlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasında belirtilen 
tarihlerde yapılacaktır. Kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkından vazgeçmiş 
sayılırlar. İlan edilen tarihler dışında kayıt kabul edilemez. 

(2) Üniversitemiz lisans programlarını Dikey Geçiş ile kazanan öğrencinin YTÜ Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı internet sayfasında ilan edilen tarihlerde e-devlet üzerinden ve/veya 
şahsen kayıt yapması gerekmektedir. 

(3) Üniversitemiz lisans programlarını Dikey Geçiş ile kazanan öğrencinin, YTÜ Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasında ilan edilen tarihlerde eksik belge ile kaydı 
yapılmaz. Ancak son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenlerin kaydı 
yapılır. 

 

Hazırlık Sınıfı ve İntibak 
MADDE 54- (1) %30 ve %100 İngilizce öğretim dilindeki Üniversitemiz programlarına 
Dikey Geçiş ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler, “YTÜ Eşdeğerlilik ve İntibak İşlemleri 
Yönergesi”nin Hazırlık Sınıfı Muafiyeti başlıklı 5. maddesinde geçen hükümleri sağlamaları 
durumunda lisans programlarına başlayabilirler.  

(2) Dikey Geçiş ile kayıt hakkı kazananların intibak işlemleri “YTÜ Eşdeğerlilik ve İntibak 
İşlemleri Yönergesi” hükümlerince yapılır.  

(3) Bu yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi 
tamamlanıp geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde YÖKSİS’e 
işlenir.  
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Katkı Payı 
MADDE 55 – (1)  

a) Dikey Geçiş yapan öğrenciler, normal öğrenim sürelerini tamamlayana kadar katkı 
payı ödemez. Ancak normal öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler (9.yarıyıl ve 
üstü için) birinci öğretim ücretini öderler. 

b) Katkı payını yatırıp kayıt işlemini yapmayanlar ile kayıt işlemini tamamladıktan sonra 
geçiş hakkından vazgeçenlere katkı payı iadesi yapılmaz. 

c) Öğrenim gördükleri programın yanı sıra “Sınavsız İkinci Üniversite” statüsünde açık 
veya uzaktan eğitim programlarında da kayıtlı olanlar Dikey geçiş hakkı 
kazandıklarında da bu programda öğrenimlerine devam etmeleri durumunda kayıt 
yaptırdıkları dönemden itibaren Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payını öder. 

 
 
 
 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
DİĞER HÜKÜMLER 

 

Başvuruda Sunulan Evraklarla Şahsi Dosyadaki Tutarsızlık 
MADDE 56 – (1) Başvuru sırasında üniversitemize sunulan belgelerle şahsi dosyadaki 
belgeler arasında bir eksiklik veya tutarsızlık olması halinde Yönetim Kurulu Kararına 
istinaden ilgilinin geçiş işlemi ve kaydı iptal edilir, hukuki işlem başlatılır. 
 
Yönergede Yer Almayan Hususlar 
MADDE 57- (1) Bu yönergede yer almayan hususlarda, YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim-

Öğretim Yönetmeliği ve YTÜ Eşdeğerlilik ve İntibak İşlemleri Yönergesi ile diğer ilgili 

yönetmelik ve yönerge hükümleri uygulanır.  

Askeri Lise Üniversiteye Giriş Sınavı (ALUGS) ile kayıtlı öğrenciler 
MADDE 58- (1) 25.08.2021 tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu toplantısında, 

10.01.2018 tarih 2018.2.176 sayılı kararında geçen “Askeri Lise Üniversiteye Giriş Sınavı 

(ALUGS) ile yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin de diğer öğrenciler gibi 

kurum içi, Kurumlar Arası yatay geçiş ile Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (Ek 

madde 1) çerçevesinde yatay geçiş başvurusu yapabileceği” hükmünün iptal edilmiş olması 

sebebiyle Askeri Lise Üniversiteye Giriş Sınavı (ALUGS) ile Üniversitemizde veya 

diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı bulunan öğrenciler bu yönergede 

belirtilen haklardan yararlanamaz. 
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ONUNCU BÖLÜM  
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 59- (1)  

 17.06.2010 tarih ve 2010/06-03 sayılı Senato kararı ile kabul edilen "Yıldız 
Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 
Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi" ile,  

 16.04.2015 tarih 2015/01-10 sayılı Senato kararı ile kabul edilen  “Yıldız Teknik 
Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Kurumlararası Yatay 
Geçiş Yapılabilmesine İlişkin Esaslar”  

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Yürürlük  
MADDE 60- (1) Bu yönerge, 01.02.2022 tarih ve 2022/01-04 sayılı Senato kararı ile kabul 
edilerek yürürlüğe girmiştir. 
 
Yürütme  
MADDE 61- (1) Bu Yönerge hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
 


