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İşlemleri

 

TÜM ÜNİVERSİTELERE
 

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde "...Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve
esasları …Yükseköğretim Kurulu  tarafından  çıkarılan  yönetmelikle  belirlenir."  hükmü  ve  söz  konusu
kanun maddesine dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar  Arasında  Geçiş,  Çift  Anadal,  Yan  Dal  ile  Kurumlar  Arası  Kredi  Transferi  Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.
 
Adı geçen yönetmeliğin Kurumlararası Yatay Geçiş Başlıklı 11. Maddesinde;
 
"(4)  Yükseköğretim  kurumlarının  belirlenen  yatay  geçiş  kontenjanları  ile  başvuru  ve  değerlendirme
takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.
(5)  Önlisans  derecesi  verilen  diploma  programlarında  yatay  geçiş  kontenjanları  ile  başvuru  ve
değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.
(6)  Lisans  derecesi  verilen  diploma  programlarında;  dört  yıllık  eğitim  verenlerde  ikinci  ve  üçüncü
sınıfları  için,  beş  yıllık  eğitim  verenlerde  ikinci,  üçüncü  ve  dördüncü  sınıflar  için,  altı  yıllık  eğitim
verenlerde  ikinci,  üçüncü,  dördüncü  ve  beşinci  sınıflar  için  yatay  geçiş  kontenjanları  ile  başvuru  ve
değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.
(7) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 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  kurumlararası  yatay  geçiş  kontenjanı  Yükseköğretim  Kurulu
tarafından belirlenir. Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının  ilgili kurulları, geçişin
yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı  ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla
kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları  ile bu yarıyıl  içinde yatay geçiş yoluyla
gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler.  İlave
kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine
kadar Yükseköğretim Kuruluna  bildirilir.  Önlisans  diploma  programları  için  ikinci  yarıyılda  açılması
istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından belirlenerek, en geç Aralık ayının otuz
birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir."
hükümleri yer almaktadır.
 
Anılan  yönetmeliğin  11  inci  maddesinin  7  inci  bendi  uyarınca  yükseköğretim  kurumları  senatoları
tarafından  belirlenecek  kurumlararası  yatay  geçiş  kontenjanlarına  ilişkin  olarak  25.6.2014  tarihli
Yükseköğretim  Yürütme  Kurulunda  alınan  kararın,  Tıp,  Diş  Hekimliği,  Eczacılık,  Sağlık  Bilimleri
Fakülte/Yüksekokulu ile Mühendislik programları (Ziraat Mühendisi unvanı alan programlar hariç) için
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adı geçen yönetmelikteki asgari  , diğer programlar  içinkontenjanın 8 katına kadar önerilebileceğine
ise  yükseköğretim kurumunun mevcut  fiziki  imkanları,  öğretim üyesi  sayıları  da  dikkate  alınarak  söz
konusu yönetmelikteki asgari kontenjandan az olmamak üzere yatay geçiş kontenjanı belirlenebileceğine
Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 11.05.2017 tarihinde karar verilmiştir.
 
Her  dönem  yükseköğretim  kurumlarından  yatay  geçiş  kontenjanları  Yükseköğretim  Bilgi  Sistemi
(YÖKSİS) üzerinden alınmaktadır. Söz konusu yönetmeliğin 5. ve 6. bendi uyarınca önlisans derecesi
verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin  Ocak
ayı içinde ilan edilmesi gerekmektedir.
 
2021-2022  eğitim  öğretim  yılı  Bahar  Yarıyılı  için  Yükseköğretim  Bilgi  Sistemi  (YÖKSİS)  Öğrenci
İşlemleri menüsü altında "Yatay Geçiş ve Yurtdışı İşlemleri" ekranı açılacak, yükseköğretim kurumları
yukarıda verilen yönetmelik ve kurul kararında yer alan açıklamalar doğrultusunda   öğrencisi bulunan;

 için 1. Sınıf ikinci döneme ait kontenjan önerilerini aşağıda yer alan kontenjanlarÖnlisans programları
kadar  girebilecekler,  aşağıda  yer  alan  hususlar  yükseköğretim  kurumları  bilgilendirme  sayfasında  yer
alacaktır.
 
2021-2022 Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş İşlemleri Bilgilendirme

Yatay geçiş kontenjan girişleri     ÖNLİSANS programları içindir.birinci sınıf öğrencisi bulunan
Önlisans programlarına Aralık ayında yapılacak talepler 1. Sınıf 2. Döneme (Bahar) aittir.
Talep edilen ek kontenjan dahil kontenjan önerileri sistem üzerinden girilecektir.
Yurtdışı  kontenjan  talepleri  de  yurtiçi  kontenjanın  yarısını  aşmayacak  şekilde  sistem  üzerinden
girilecektir. Bütün değerler dolu olmalıdır. Kılavuz kodu boş olanların bildirilmesi gerekmektedir.
Aşağıdaki tabloda yurtiçindeki kontenjanlara göre verilebilecek en düşük ve en yüksek yatay geçiş
kontenjanları gösterilmektedir.

 
KONTENJAN YURTİÇİ YURTİÇİ YURTDIŞI

0<=50 min 2 max 16 Girilen yurtiçi kontenjanın en fazla yarısı
kadar

51<=100 min 3 max 24
Girilen yurtiçi kontenjanın en fazla yarısı
kadar

X>100 min 4 max 32 Girilen yurtiçi kontenjanın en fazla yarısı
kadar

 Listelenen önlisans programlarında öğrenci bulunmuyorsa kontenjana 0 yazıp, açıklama alanına 
 0 olarak girilmiş değerler için açıklama giriniz. belirtiniz.sınıfta neden öğrenci olmadığını

Boş  veya  hatalı  olan  kılavuz  kodları  varsa    adresine  bildiriniz.  İhtiyaçyataygecis@yok.gov.tr
olması  durumunda 0 312 2987806-07 numaralı  telefonu  arayabilir,  elektronik posta  ile  bildirim
yapabilirsiniz.
Listede  çıkmayan  programlarınızın  öğrenci  sayılarını  Yükseköğretim  Bilgi  Yönetim  Sistemine
giriş  yaparak  ( )  program yeterlilik  raporundan  kontrol  ediniz. Öğrencihttps://istatistik.yok.gov.tr
sayısı 0 olanlar gösterilmemektedir.
Kurumlararası yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takvimini de sistemde yer alan
tablolara işleyiniz.
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https://istatistik.yok.gov.tr


Prof. Dr. Rahmi ER
Başkan Vekili

Listede yer almayan veya listede olmaması gereken programlarınız varsa 31.12.2021 Cuma günü
mesai bitimine kadar   adresine bildiriniz.yataygecis@yok.gov.tr
Teknik Destek için abays@yok.gov.tr elektronik posta adresine başvuru yapabilirsiniz.
Mevzuatla  ilgili  sorunlar  için  hulya.pisirici@yok.gov.tr,  ,  zubeyde.arslanguler.akin@yok.gov.tr

 ve   elektronik posta adresine başvuru yapabilirsiniz.@yok.gov.tr neslihan.cakir@yok.gov.tr
Sistem 31.12.2021 Cuma günü mesai bitiminde kapatılacak, daha sonra talep edilen değişiklikler
yapılmayacaktır.
Yükseköğretim kurumlarının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi kontenjan ve başvuru
tarihleri 07 Ocak 2022 Cuma günü  ilan edilecektir. Mevcut mevzuatta Başkanlığımız  tarafından
yayınlanan kontenjan ve başvuru tarihleri esas olduğundan yükseköğretim kurumları, söz konusu
kontenjan ve başvuru tarihlerini 07 Ocak 2022 Cuma gününden önce yayınlayamayacaktır.
Başkanlığımız  tarafından  yükseköğretim  kurumlarına  yatay  geçiş  kontenjanı  girmesi  için  açılan
sistemde  minimum  yatay  geçiş  kontenjanı  gösterilmekte  olup  yükseköğretim  kurumlarının
öğrencisi  olan  sınıflar  için  kontenjan  önerilerini  mevcut  mevzuat  ve  belirlenen  ilkelere  göre
girmeleri,  öğrencisi  olmayan  veya  öğrenci  alımı  durmuş,  öğrencisi  aktarılmış  olan  programlara
ilişkin  açıklama  kısmına  açıklama  yapmaları  gerekmektedir.Söz konusu bilgilerde olan
yanlışlıklar ilgili yükseköğretim kurumunun sorumluluğundadır.

Söz konusu yönetmeliğin Kurumlararası Yatay Geçiş Başlıklı 11. maddesinin 5. bendi uyarınca önlisans
derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi
Ocak  ayı  içinde  ilan  edilecek  olup,  7.  bendi  uyarınca  da  ilave  kontenjan  talep  edilmesi  halinde  bu
kontenjanlar,  en geç Aralık  ayının otuz birinci günü mesai bitimine kadar Kurulumuza bildirilecektir.
Yükseköğretim  Bilgi  Sistemi  (YÖKSİS)  Öğrenci  İşlemleri  menüsü  altında  "Yatay  Geçiş  ve  Yurtdışı
İşlemleri"  ekranı  ile  söz  konusu  yönetmelik  uyarınca  verilmesi  zorunlu  olan  asgari  kontenjanlar
tablolarda yer almaktadır.
 
Yukarıda yer alan açıklamalar da dikkate alınarak talep edilen ek kontenjan dahil kontenjan önerileri ile 

n  sistem  üzerinden  girilmesi  gerekmektedir.  Sistemyatay  geçiş  başvuru  ve  değerlendirme  takvimini
31  Aralık  2021  Cuma  günü  mesai  bitiminde  kapatılacak  olup,  daha  sonra  talep  edilen  değişiklikler
yapılmayacaktır. Sistemde eksik program olması halinde bu programlara  ilişkin bilgilerin gerekçesi  ile
birlikte  31  Aralık  2021  Cuma  günü  mesai  bitimine  kadar  Başkanlığımızın  yataygecis@yok.gov.tr
adresine  iletilmesi  gerekmektedir.  Eksik  olan  bilgiler  kontrol  edilerek  Başkanlığımız  tarafından
31  Aralık  2021  tarihine  kadar  sisteme  işlenecektir.  Ayrıca,  üniversitelerin  kurumlararası  yatay  geçiş
başvuru ve değerlendirme takvimi ile yurtdışı kontenjan taleplerinin de adı geçen yönetmelik hükümleri
uyarınca yurtiçi kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde internet sayfasında yer alan tablolara işlenmesi
gerekmektedir. 
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:

Tüm Üniversitelere
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