BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMA
PROGRAMLARI ARASI YATAY GEÇİŞLERE İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, 24.04.2010 gün ve 27561 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan ve Resmi Gazete’de yapılan son değişiklikleri içeren “Yükseköğretim
Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde
Bahçeşehir Üniversitesi’nin önlisans ve lisans programlarına kurum içinden, kurum dışından
ve yurtdışı kurumlardan eşdeğer diploma programlarına yapılacak yatay geçiş işlemleri ile kredi
aktarımında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Bahçeşehir Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans
programlarına kurum içinden, kurum dışından ve yurtdışı kurumlardan eşdeğer diploma
programlarına yapılacak yatay geçiş işlemleri ile kredi aktarımına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmeliğin 18/03/2016 tarih ve 29657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan son değişik
haline dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Yönergede geçen;
a) Değişim programı: Bahçeşehir Üniversitesi ile yurtiçi veya yurt dışı 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,
b) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya
bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması
düzenlenen yükseköğretim programlarını,
c) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,
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ç) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından
içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
(d) 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. (24.12.2019 tarih ve 2019/13/06 sayılı Senato kararı ile değişiklik)
e) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar
almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
f) İlgili yönetim kurulu: Bahçeşehir Üniversitesindeki fakültelerde fakülte yönetim kurulunu,
yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar yönetim
kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, yönetim kurulu
oluşmamış birimlerde Üniversite Yönetim Kurulunu,
g) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan
diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla öğrencinin geldiği kurumda almış
olduğu derslerin intibakını, ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,
h) Kontenjan: Her yatay geçiş program yapılacak için önceden belirlenip ilan edilen öğrenci
sayısını,
ı) Kurum içi yatay geçiş: Bahçeşehir Üniversitesinin herhangi bir programında kayıtlı olan bir
öğrencinin Bahçeşehir Üniversitesi içindeki aynı düzeydeki başka bir diploma programına
geçişini,
i) Kurumlar arası yatay geçiş: Başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar
tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından Bahçeşehir
Üniversitesindeki aynı düzeyde başka bir programa yapılan geçişi,
j) Ortak program: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul edilen öğrencilerin
önlisans veya lisans derecesi verilen bir diploma programına geçmeden önce aynı
yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden oluşan programı,
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k)Uluslararası

ortak

diploma

programı:

Yükseköğretim

kurumlarının

yurtdışındaki

yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek önlisans veya lisans
diploması veren programlarında yürüttükleri uluslararası ortak eğitim ve öğretim programını,
l) Not Belgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi, kredi ağırlıklarını ve başarı
notlarının topluca yazıldığı belgeyi,
m) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen geçeceği programla ilgili
en düşük puanlı öğrencinin programa giriş puanını,
n) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu yönergedeki esaslar
çerçevesinde, kendi yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumunda aynı
düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,
o) Yükseköğretim öğrenci veri tabanı: (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tüm
yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören
öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu merkezi veri tabanını,
ö) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim
ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle
kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime
devam etme imkanı tanınan öğrenciyi,
p) Senato: Bahçeşehir Üniversitesi senatosunu,
r) Yönetim kurulu: Bahçeşehir Üniversitesinin ilgili yönetim kurullarını,
s) Değerlendirme kurulu: İlgili akademik birimlerce oluşturulan kurulu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
Kontenjan
MADDE 5 - (1) Öğrenciler, Bahçeşehir Üniversitesi ile başka yükseköğretim
kurumlarının diploma programları veya Bahçeşehir Üniversitesi içindeki diploma programları
arasında önceden ilan edilen kontenjan ve geçiş şartları çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir.
(2) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma
programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz. Aynı yönergenin madde
16/8 Yükseköğretim Kurulunun kararı yansıtılmıştır.
Yatay geçişler
MADDE 6 - (1) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans
diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki
yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
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(2) Yurtiçi ve yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç
lisans programlarında en az iki yarıyıl; önlisans programlarında ise en az bir yarıyıl öğrenim
gören öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilebilir.
(3) Önlisans programlarından önlisans programlarına, lisans programlarından lisans
programına ve önlisans programlarına yatay geçiş yapılabilir.
(4) Kurumlar arası yatay geçişte Bahçeşehir Üniversitesi ile aynı düzeydeki eşdeğer (İsimleri
aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu
tespit edilen diploma programlarını) diploma programları olan yükseköğretim kurumları
arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
(5) Öğrencinin kayıt dondurmuş olması, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil
etmez.
(6) Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerde dil yeterliliği konusunda;
(a) Bahçeşehir Üniversitesinde İngilizce eğitim yapan programlara yatay geçiş yapmak için
öğrencinin Bahçeşehir Üniversitesince kabul edilen dil yeterlilik belgesine sahip olması veya
Bahçeşehir Üniversitesi dil yeterlilik sınavında başarılı olması gerekir. Türkçe öğretim yapan
programlara yatay geçiş yapmak isteyen uluslararası statüdeki öğrencilerin Bahçeşehir
Üniversitesince kabul edilen Türkçe dil yeterlilik belgesine sahip olması veya Bahçeşehir
Üniversitesi tarafından yapılan Türkçe dil yeterlilik sınavında başarılı olması gerekir.
(b) Öğretim dili İngilizce olan herhangi bir üniversitenin programından Bahçeşehir
Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler; İngilizce hazırlık sınıfından veya hazırlık
sınıfı sonunda yatay geçiş yapmak istedikleri takdirde kendilerinden İngilizce dil yeterlilik
belgesi istenir. Eğer öğrenci ÖSYM tarafından yerleştirildiği İngilizce öğrenim veren
programda en az iki yarıyıl okumuş ise yeterlilik belgesi istenmez. Yeterlilik belgesi istenen
adaylar, geçerli İngilizce dil yeterlilik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar.
(c) Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı; eğitim dili tümüyle İngilizce olmayan
programlardan gelen (YGS, LYS kılavuzunda % 30 İngilizce programlar dahil) ve uluslararası
nitelikte bir İngilizce sınav sonucu sunamayanlar için zorunlu ve başarılması gereken bir
sınavdır.
(7) 100’lük not sisteminin 4.00’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.
(8) Bahçeşehir Üniversitesinde olan açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına diğer
açık veya uzaktan öğretim diploma programlarından yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan
öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim
görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 üzeri olması, 4.00
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üzerinden en az 3.15 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek
istediği Bahçeşehir Üniversitesi diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek
olması gerekir.
(9) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından Bahçeşehir Üniversitesinde açık veya
uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
(10) İkinci öğretim diploma programlarından Bahçeşehir Üniversitesi örgün öğretim
programlarına yatay geçiş yapılamaz. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı
bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci
öğretim diploma programlarına başvurabilirler. Gerekli yatay geçiş şartlarını sağlamaları ve
kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler
(11) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi veya kurum dışından
eşdeğer olmayacak programlardan yapılacak yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek
sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(12) Bahçeşehir Üniversitenin bir programında ÖSYM burslu kontenjanı dahilinde öğrenim

görmekte olan öğrencilerin yatay geçiş yapmaları durumunda bursları; yine ÖSYM burs
oranında olacak şekilde “yatay geçiş bursu”na dönüştürülerek ilk programına kaydolduğu
süreden başlamak üzere azami öğrenim süresince devam eder. (16.10.2020 tarih ve 2020/25/05 sayılı
Senato kararı ile cümle değişikliği)

Başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan
edilen süre içerisinde yapılır. Bu ilanlar üniversitenin internet sayfasından veya uygun bulacağı
başka bir yöntemle yapılır.
(2) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş
için gereken asgari koşullar ihtiyaç duyulması halinde Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunca
belirlenir.
(3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde,
ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurulları tarafından oluşturulan
komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki
programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak
derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere
göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.
(4) Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri Bahçeşehir Üniversitesi
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu yönetim kurulu kararı üzerine yapılır. Herhangi bir
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birimin yönetim kurulu oluşmamış olması durumunda Üniversite Yönetim Kurulunca işlem
yürütülür.
(5) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde,
Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
(24.12.2019 tarih ve 2019/13/06 sayılı Senato kararı ile değişiklik)

Sonuçların ilanı ve intibak programı
MADDE 8 – (1) Bahçeşehir Üniversitesinin herhangi bir diploma programına yatay
geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Bahçeşehir Üniversitesi internet
sayfasında ve diğer uygun görülen iletişim yöntemi ile duyurulur. Yatay geçiş hakkı
kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.
(2) Bir programa başvuran ve başarı şartını sağlayan yeterli sayıda adayın olması halinde
kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru
yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.
(3) İlgili birimlerce oluşturulan komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler
ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre
öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması
gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.
Sonuçlar akademik takvime göre ilgili Dekanlık/Müdürlükçe Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na bildirilir. Sonuçlar internet ve başka uygun iletişim yoluyla Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından akademik takvime göre ilan edilir.
(4) Bu Yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp,
geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir. (RG-21/12/201930985) İlgili yılda/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitimöğretim dönemi başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş
işlemleri iptal edilir. Bu öğrenciler yatay geçiş yapmış öğrenci kabul edilmez ve yatay geçiş
başvurusu yaptıkları yükseköğretim kurumuna geri dönerler. Bu öğrenciler yatay geçiş kaydını
iptal ettirdikleri yıl/dönemde başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş hakkı elde
etmeleri durumunda yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler de bu madde
hükümlerine göre yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir.

(24.12.2019 tarih ve

2019/13/06 sayılı Senato kararı ile değişiklik)
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı
MADDE 9 – (1) Bahçeşehir Üniversitesinin bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar
veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversite içinde yer alan diğer fakülte,
yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki aynı düzeyde diploma
programlarına (ön lisans programlarından ön lisans programlarına; lisans programlarından
lisans programlarına) ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay
geçiş yapılabilir. Kurum içi yatay geçiş işlemlerinde; eşdeğer program sınırlaması
aranmaz.(02.09.2021 tarih ve 2021/20/08 sayılı Senato kararı ile değişiklik)
(2) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban
puanları ile yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanı,
varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son
başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde Bahçeşehir Üniversitesi’nin internet
sayfasında ilan edilir. ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde
ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav
sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz. (24.12.2019 tarih ve 2019/13/06 sayılı Senato kararı ile madde ekleme)
(3) Kurum içi yatay geçişlerde; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına,
lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına
yatay geçiş yapılamaz. Her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci
yarıyıl dahil olmak üzere kontenjan belirlenebilir.( 02.09.2021 tarih ve 2021/20/08 sayılı Senato kararı ile
cümle ekleme)

(4) Kurum içi yatay geçişlerde başarı sırası ve taban puanına ilişkin olarak;
(a) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında
yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla
geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme
puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin
diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
(b) YÖK’ün 03.05.2016 tarih ve 26166 sayılı yazısı ÖSYS kılavuzunda başarı sırası uygulanan
programlarda kurum içi yatay geçişlerde ÖSYS puanındaki başarı sırası esas alınır.
(5) Bahçeşehir Üniversitesi diploma programları arasında not ortalaması ile kurum içi yatay
geçiş yapmak başvurusunda bulunmak için öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış
olduğu derslerin not ortalaması en az 1.80/4.00 olmalıdır. Uluslararası öğrencilerin kurum içi
yatay geçişlerinde taban puan şartı aranmaz, kayıtlı oldukları programda hazırlık sınıfı hariç en
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az bir akademik yıl öğrenim gören ve yılsonu GNO’ su 1.80/400 olanlar, belirlenen diğer
gerekli koşulları sağlamaları halinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Bu öğrenciler,
öğrenimleri süresinde bu haktan ancak bir kez yararlanabilir.
(6) Bahçeşehir Üniversitesi diploma programlarından herhangi birinde öğrenci alımının
durdurulması durumunda bu programda öğrenim gören öğrencilerin başka bölümlere kurum içi
yatay geçiş yapmalarında o program için gerekli taban puan ve not ortalaması aranmaz.
MADDE 10 - (1) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay
geçiş kontenjanı belirleneceği, önlisans programlarının her bir diploma programı için ikinci
yarıyıldan başlamak ve üçüncü yarıyıl dahil olmak, lisans programlarının üçüncü yarıyılından
başlamak ve beşinci yarıyılı dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM
Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yıllık yüzde on beşini geçmeyecek biçimde
dönemlere bölünerek ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
(2) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban
puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte,
son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında
ilan edilir.
(3) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek
yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul,
konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı
belirlenebilir.
(4) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında (ön
lisans programlarından ön lisans programlarına; lisans programlarından lisans programlarına)
yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla
geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme
puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin
diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.(02.09.2021 tarih ve
2021/20/08 sayılı Senato kararı ile değişiklik)

Ortak programdan diploma programlarına geçiş (ortak program uygulanması
halinde)
MADDE 11 - (1) Ortak programa yerleşen öğrencilerin diploma programına geçiş
yapabilmesi için kontenjanlar en geç kayıt döneminden bir hafta önce her diploma programının
kontenjanı otuzdan (30) az olmayacak şekilde senato tarafından belirlenir.
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(2) Ortak programdan sonra diploma programına geçiş uygulaması olması durumunda kurum
içi yatay geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu diploma programları için Üniversite Senatosu
tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır.
(3) Ortak programı başarı ile tamamlayan her öğrenciden, diploma programına geçebilmeleri
için ortak programdaki diploma programı sayısı kadar tercih alınır.
(4) Diploma programı öncesinde ortak program uygulayan yükseköğretim kurumlarında, bu
programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, merkezi sınav veya yetenek sınavı ile
yerleştirildikleri ortak program için ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma programlarına,
ortak programdaki genel not ortalamaları esas alınarak veya adayların merkezi yerleştirme
puanı ile genel not ortalamasının toplanması suretiyle elde edilen yerleştirme puanı esas
alınarak yerleştirilebilir. Adayların yerleştirme puanının eşit olması halinde merkezi
yerleştirme puanı daha yüksek olana öncelik tanınır. Bu kriterlerden hangisinin uygulanacağı,
üniversite senatosu tarafından belirlenir.
(5) Diploma programı seçimi öncesinde, yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre
öğrenim süresine dahil edilir.
(6) Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların aynı yükseköğretim kurumu içinde farklı
puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, bu Yönetmeliğin kurum içi
yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Not Ortalaması İle Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ve koşulları
MADDE 12 - (1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı
düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
MADDE 13 - (1) Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak üzere
yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen koşullar aranır:
a) Lisans diploma programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (İki
yarıyıl) öğrenim görmek,
b) Önlisans diploma programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim
görmek,
c) Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencinin, kayıtlı olduğu
programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasına 100 üzerinden en az 60 veya
4.00 üzerinden en az 2.29 olmalıdır. Tıp Fakültesi için Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş
başvurusunda bulunacak öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait
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genel not ortalaması 100 üzerinden en az 70 veya 4.00 üzerinden en az 2.75 olmalıdır (19.07.2022
tarih ve 2022/21/01 sayılı Senato kararı ile cümle ekleme).

ç) Genel Not ortalamasını şartını sağlamakla birlikte başarısız dersi/ dersleri olan öğrencilerde
yatay geçiş için başvurabilirler.
(2) Birinci fıkradaki genel not ortalaması başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi
yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek
olan adaylar yatay geçiş için başvuru yapabilirler. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları
sadece birinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan
olması halinde değerlendirilir.
(3) Bahçeşehir Üniversitesi diploma programları için belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile
başvuru ve değerlendirme takvimi Bahçeşehir Üniversitesi internet sayfasında ve uygun
görülen iletişim yoluyla ilan edilir.
(4) 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.
(5) 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.
(6) a) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel
kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki (2), 51 ve 100 arası olan
programlarda üç (3), 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört (4) kurumlar arası
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.
b) (26/06/2014 tarih ve 38199 sayılı YÖK kararı) İlave kontenjan tespitinde (a) bendinde
belirlenen yatay geçiş kontenjan sayıları en fazla sekiz (8) katına kadar arttırılabilir.

10

(7) Öğretim dili İngilizce olan programlara yatay geçiş için Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulunca yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da (RG21/12/2019-30985) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası
geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunun belirlediği
başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır. (24.12.2019 tarih ve 2019/13/06 sayılı
Senato kararı ile değişiklik)

(8) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş
yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili
yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunurlar.
(9) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu
derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar not belgesine işlenir
ve not ortalamasına eklenir.
(10) (YÖK’ün 03.05.2016 tarih ve 26166 sayılı yazısı) ÖSYS kılavuzunda başarı sırası
uygulanan programlarda kurumlar arası yatay geçişlerde ÖSYS puanındaki başarı sırası esas
alınır.
Kurumlararası yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ve ilanı
MADDE 14 - (1) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversite senatosunun
belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan
komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği
programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından
belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.
(2) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların
isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Bahçeşehir Üniversitesi
internet sayfasında ve uygun iletişim yoluyla ilan edilir.
(3) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir.
Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.
Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik
yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde akademik takvime göre
yapılır.
Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş
MADDE 15 - (1) Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına ve bağlı
yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler
kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönergenin konuyla ilgili
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hükümlerine uygun olarak Bahçeşehir Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş
yapabilirler. (24.12.2019 tarih ve 2019/13/06 sayılı Senato kararı ile değişiklik)
(2) Bu kurumlardan (RG-21/12/2019-30985) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde
sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler Bahçeşehir
Üniversitesine yatay geçiş için başvuramazlar.

(24.12.2019 tarih ve 2019/13/06 sayılı Senato kararı ile

değişiklik)

(3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim
kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde
Bahçeşehir Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilirler. Bu başvurular
kurumlararası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.
(4) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesinin 5 ve 6’ncı sınıfından başarısızlık hariç
sağlık sorunları nedeniyle askeri öğrenci vasfını kaybettiği için ilişiği kesilenlerin Bahçeşehir
Üniversitesi tıp fakültesine yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.
Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş
MADDE 16 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler
için kontenjan Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir. Kontenjan belirlenmesi
halinde her bir program için genel not ortalaması ile kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının
yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile
Bahçeşehir Üniversitesi 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. (24.12.2019 tarih ve 2019/13/06 sayılı Senato kararı ile değişiklik)
(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Bahçeşehir Üniversitesine geçiş için,
öğrencinin bu Yönergenin 13 üncü maddesinde belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı
şartları aranır. Not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler bu maddenin 3. fıkrası kapsamında
değerlendirilir. (24.12.2019 tarih ve 2019/13/06 sayılı Senato kararı ile değişiklik)
(3) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin Bahçeşehir
Üniversitesinde yatay geçiş yapmak istediği 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 üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı
yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. (24.12.2019 tarih ve 2019/13/06 sayılı Senato kararı
ile değişiklik)
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(4) Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans veya lisans diploma
vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu
diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına
eşdeğerliğinin Bahçeşehir Üniversitesi tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
(5)Yurtdışında

yükseköğretime

başlayan

öğrencilerin

Bahçeşehir

Üniversitesinin

programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari
puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından
belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan
edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara sahip
olması gerekir. (24.12.2019 tarih ve 2019/13/06 sayılı Senato kararı ile değişiklik)
(6) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Bahçeşehir Üniversitesine yatay geçiş için
başvuru yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki üniversiteye kayıt olduğu yıldaki
ÖSYM merkezi yerleştirme sınav puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının o yılki
taban puanına eşit veya yüksek olmalıdır. (15.04.2021 tarih ve 2021/08/03 sayılı Senato kararı ile değişiklik)
(7) 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.
(8) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil yurt dışında kurulmuş olan yükseköğretim
kurumlarından Bahçeşehir Üniversitesinin başarı sıralaması şartı aranan programlarına yatay
geçişe ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu’nun “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dışında belirleyeceği ilave
şartlar uygulanır. (24.12.2019 tarih ve 2019/13/06 sayılı Senato kararı ile değişiklik)
(9) Kayıt yaptıracak öğrenciler hakkında işbu yönergenin beşinci fıkrasında belirtilen asgari
puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınav ve puanların belirlenmesinde aşağıdaki şartlar
aranır;
a) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Bahçeşehir Üniversitesinde ilgili
yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan programlar (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık,
Öğretmenlik vb.) için belirlenen başarı sıralaması şartı aranan programa yatay geçiş
yapılabilmesi için; (15.04.2021 tarih ve 2021/08/03 sayılı Senato kararı ile değişiklik)
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1)

Öğrencinin

yükseköğrenime

başladığı

yıl,

kayıtlı

olduğu

üniversitenin

Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında
ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve bu Yönetmeliğin dönem/sınıf ve başarı şartlarını
taşıması gerekir. (15.04.2021 tarih ve 2021/08/03 sayılı Senato kararı ile madde ekleme)
b) İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde; (15.04.2021
tarih ve 2021/08/03 sayılı Senato kararı ile madde ekleme)

1) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme
sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan
türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması, (15.04.2021 tarih ve 2021/08/03 sayılı Senato kararı ile
madde ekleme)

2) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları
diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması gerekir.
(15.04.2021 tarih ve 2021/08/03 sayılı Senato kararı ile madde ekleme)

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından YGS ve LYS taban puanları için kabul edilen
eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları
sağlaması gerekir.
(10) Başarı sıralaması aranmayan programlar için; 2017-2018 eğitim öğretim döneminden
itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500'e giren prestijli üniversitelerde öğrenime
başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler;
3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci
sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Ön lisans programlarında ise bu öğrenciler üçüncü
yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilirler. T.C. uyruklu olup ortaöğretimini
yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler
hakkında işbu maddenin dokuzuncu fıkrasında yazılı şartlar aranmaz. (15.04.2021 tarih ve 2021/08/03
sayılı Senato kararı ile değişiklik)

(11) İşbu yönergede belirtilen yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim
kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri hakkında başvurunun doğrudan Bahçeşehir
Üniversitesine yapılması gerekir.
Uluslararası ortak diploma programlarından yatay geçişler
MADDE 17 - (1) Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası ortak
diploma programına devam eden öğrencilerden, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan
akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenler, yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki
başarı notu esas alınarak, bu Yönergedeki geçiş şartları çerçevesinde Bahçeşehir
Üniversitesindeki eşdeğer bir diploma programına yatay geçiş yapabilirler.
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(2) Uluslararası ortak diploma programından aynı üniversite veya başka bir üniversite
bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programlara; uluslararası ortak
diploma programlarından yurt içindeki diğer diploma programlarına veya yurt içindeki bir
diploma programından uluslararası ortak diploma programlarına yatay geçişler bu Yönerge
hükümlerine göre yapılır.
Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 18 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden
gelecek o ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu Yönetmeliğin 16
ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi değildir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Durumlar
MADDE 19 – (1) 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 kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.
(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının,
devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise
kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yılsonu
sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş
başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran
öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.
(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yükseköğretim
kurumlarına başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu yükseköğretim kurumunun
yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci
için gerekli intibak programı hazırlanır.
(4) Öğrenciler, Üniversitemizde genel not ortalaması, başarı sırası, taban puanına göre kurum
içi ve kurumlar arası yatay geçişi her geçiş türü için yalnızca bir defa yapabilirler. İkinci bir kez
aynı türde geçiş yapamazlar. Ancak, Ek-1 Madde kapsamında kurumlar arası veya kurum içi
yatay geçiş yapan öğrencilerin sadece ÖSYS sonucu merkezi olarak yerleştikleri
yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilme hakları vardır. Ek15

1 Madde kapsamında kurum içi yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenci, başka kurum da
dahil bir daha yatay geçiş başvurusunda bulunamaz ve kayıt yaptıramaz. ÖSYS sonucu
yerleştirildiği programa sadece bir defa olmak üzere geri dönebilir.
Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş
MADDE 20 – (1) 24.04.2010 gün ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
yönetmeliğin Ek-1 maddesi kapsamındaki yatay geçişlerde; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki
merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya
yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru
yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar
ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit
edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları Bahçeşehir Üniversitesi ilgili
kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan
fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar
adayın yatay geçişi kabul edilir. Ek madde-1 kapsamında yurt dışı yükseköğretim
kurumlarından yatay geçiş başvurusu yapılamaz. Başvurulan program için Yükseköğretim
Kurulu’nun tespit ettiği LYS/YGS başarı sıralamalarına sahip olmak veya varsa Bahçeşehir
Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş başarı sıralamasında yer almış olmak koşulu
aranır.
(2) Bu madde kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan
öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak
hesaplanır.
Özel durumlarda yatay geçiş
MADDE 21 – (1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin
sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören
öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu
konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Sorunların çözümü
MADDE 22 – (1) Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların
giderilmesinde Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü yetkilidir.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 23 – (1) Bu Yönergenin Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edildiği 07.04.2016 tarih itibarıyla 27/05/2016 tarih ve 2016/06/10 sayılı Senato kararı ile
yürürlükte olan yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
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Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönerge hükümleri Senato tarafından karar alındığı tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergenin Yayınlandığı Senatonun
Tarihi
Sayısı
30.07.2019

2019/10/14

Yönergenin Değişiklik Yapıldığı Senatonun
Tarihi
Sayısı
24.12.2019
2019/13/06
16.10.2020
2020/25/05
15.04.2021
2021/08/03
02.09.2021
2021/20/08
19.07.2022
2022/21/01
Yönergenin Kabul Edildiği Mütevelli Heyetinin

Tarihi

Sayısı

19.08.2019
259
Yönergenin Değişiklik Yapıldığı Mütevelli Heyet Onayının

Tarihi

Sayısı

03.09.2021
20.07.2022

245
130
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BAHÇEŞEHİR UNIVERSITY
DIRECTIVE RELATED TO LATERAL TRANSFER AMONG HIGHER
EDUCATION DIPLOMA PROGRAMS
AT ASSOCIATE AND UNDERGRADUATE LEVELS

SECTION ONE
Purpose, Scope, Basis and Definition
Purpose
ARTICLE 1 - (1) The purpose of this Directive is to establish the procedures and
principles regarding lateral transfers to associate and undergraduate degree programs at
Bahçeşehir University from; equivalent diploma programs within the University, other higher
education institutions and overseas institutions and the rules and procedures to be followed in
the transfer of credits between Institutions, pursuant to the provisions of “Rules and Procedures
Concerning Transition between Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major,
Minor and Transfer of Credits in Higher Education Institutions”, published in the Official
Gazette dated 24.04.2010 numbered 27561, covering the latest amendments.
Scope
ARTICLE 2 - (1) This Directive covers the provisions regarding lateral transfers and
credit transfers to the associate and undergraduate degree programs at Bahçeşehir University,
from programs within the institution, from other institutions and from foreign institutions to
equivalent diploma programs.
Basis
ARTICLE 3 - (1) This Directive is based on the Regulation on the Principles of Transfer
Between Associate and Undergraduate Degree Programs in Higher Education Institutions, Double
Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer published in the Official Gazette dated
24.4.2010 and numbered 27561. It has been prepared based on the last amendment published in
the Official Gazette dated 18. 03. 2016 and numbered 29657.

Definitions
ARTICLE 4 - (1) The following terms appearing in this Directive refer to the corresponding
definitions stated below;
a) Exchange program: A program that enables students registered in any one of the programs of
the Institution to receive education in another institution for a de finite period of time within the
1

framework of the protocol arranged between Bahçeşehir University and another domestic or foreign
higher education institution; courses taken in one institution can be accepted as equivalent in another higher
education institution.

b) Diploma program: Higher education programs in which associate or undergraduate diplomas
are issued to students who meet the specified qualifications of the faculties, colleges,
conservatories, vocational schools or departments,
c) Level: Each of the associate or undergraduate diploma programs,
ç) Equivalent diploma program: Diploma programs with the same names or those whose
contents are determined to be at least eighty percent the same by the relevant boards of directors,
(d) Different score types: SAY Score Type (TYT vs. AYT), SÖZ Score Type (TYT vs. AYT),
EA Score Type (TYT vs. AYT), taking into account the tests used in calculating the scores used
for placement in higher education programs in the student selection and placement system.),
DİL Score Type (TYT and YDT), SAY Score Type (YGS -1 and YGS -2), SÖZ Score Type
(YGS - 3 and YGS - 4), EA Score Type (YGS) since 2010 - 5 with YGS - 6, Mathematics Science (MF) Score Type, Turkish - Mathematics (TM) Score Type, Turkish - Social (TS) Score
Type, Foreign Language (LANGUAGE) Score Type; In 2009 and before, there were seven
score types as EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 and LANGUAGE, and from these
score types SAY-1 SAY Score Type, SÖZ-1 SÖZ Score Type, EA-1 EA Score Type, NAY-2
Math - Science Score Type, EA-2 Turkish - Mathematics Score Type, SÖZ-2 Turkish
- Social Score Type, LANGUAGE for Foreign Language Score Type. (Amendment by Senate
decision dated 24.12.2019 and numbered 2019/13/06)
e) Cumulative grade point average: the Grade point average weighted according to the credits
of all the courses taken by the students up to the semester they want to apply for transfer,
excluding the preparatory class,
f) Relevant administrative board: The faculty administrative board in the faculties of Bahçeşehir
University, the college administrative board in the colleges, the conservatory administrative
board in the conservatories, the vocational school administrative board in the vocational
schools, the University Administrative Board in the units where administrative boards have not
been formed.
g) Adaptation program: In case of transition between diploma programs, the adjustment of the
courses taken by the student in the institution where the student has been transferred from in
order to adapt to the curriculum of the transferred diploma program, the program consisting of
additional courses and applications,
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h) Quota: The number of students pre-determined and announced for each lateral transfer
program,
ı) Internal transfer: Transfer of a student enrolled in any program of Bahçeşehir University to
another diploma program at the same level within Bahçeşehir University,
i) Horizontal transfer between institutions: The transfer from vocational schools established by
another university, high technology institute or foundations without being affiliated to a
university, to another program of the same level at Bahçeşehir University,
j) Joint program: The program consisting of the courses taken at the same higher education
institution before transferring to a diploma program in which the students admitted to a faculty,
college or vocational school are given an associate or bachelor's degree,
k) International joint diploma program: The international joint education and training program
carried out by higher education institutions in their associate degree or undergraduate degree
programs by establishing cooperation with higher education institutions and other institutions
abroad,
l) Transcript: The document in which the names, credits, credit weights and success grades of
the courses taken during the education period are written collectively.
m) Base score: The entrance score of the student with the lowest score related to the program to
be passed, who is placed in the diploma program of a higher education institution by the
Assessment, Selection and Placement Center (ÖSYM) via a central exam,
n) Lateral transfer: The student who is registered in a higher education institution, within the
framework of the principles of this directive, has the right to continue his education in his own
higher education institution or in other equivalent level diploma programs in another higher
education institution,
o) Higher education student database: (YÖKSİS): The central database in which the information
of students studying at associate, undergraduate and graduate levels in all higher education
institutions within the body of the Council of Higher Education is kept,
ö) Special student: A student who is registered in a higher education institution and wants to
acquire a different higher education environment, culture, achievement or is given the
opportunity to continue his education in a different higher education institution, provided that
his/her registration remains in their own university due to his/her special situation, health and
similar reasons,
p) Senate: the Bahcesehir University Senate
r) Board of Directors: The relevant administrative boards of Bahçeşehir University,
s) Evaluation Board: The board formed by the relevant academic units.
3

SECTION TWO
General Provisions

Quotas
ARTICLE 5 - (1) Students may transfer to diploma programs of Bahçeşehir University
and other higher education institutions or diploma programs within Bahçeşehir University
within the framework of the previously announced quotas and transition conditions.
(2) In the case of placements made by OSYM, quota limitations are not applied in lateral
transfers to diploma programs that do not have quota limitations. The decision of the Council
of Higher Education is reflected in Article 16/8 of the same directive.

Lateral transfers
ARTICLE 6 - (1) Transfers cannot be made to; the language preparatory class of
associate and undergraduate diploma programs; the first and last semesters of associate degree
programs, and the first two and last two semesters of undergraduate diploma programs.
(2)

Lateral transfer applications of students who have studied at other higher education

institutions in Turkey and/or abroad for at least one semester in associate degree programs; for
at least two semesters in undergraduate degree programs, excluding the foreign language
preparatory class, may be accepted.
(3) Lateral transfers can be made from associate degree programs to associate degree programs,
from undergraduate degree programs to undergraduate and associate degree programs.
(4) Lateral transfer between institutions is carried out between higher education institutions
having equivalent diploma programs (diploma programs with the same names or whose
contents have been determined to be at least eighty percent the same by the relevant
administrative boards) with Bahçeşehir University and within the framework of the quotas
published by the Higher Education Council.
(5) The fact that the student's registration is suspended does not constitute an obstacle to benefit
from the right to transfer.
(6) Regarding language proficiency in inter-institutional and intra-institutional transfers;
(a) To be able to transfer to English-medium programs at Bahçeşehir University, the student must
either have an English Proficiency Certificate accepted by Bahçeşehir University or be
successful in the Bahçeşehir University English Proficiency Exam given by the School of
Foreign Languages. Likewise international students who want to transfer to Turkishmedium programs must have a Turkish Proficiency Certificate accepted by Bahçeşehir
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University or be successful in the Turkish Proficiency Exam given by the School of Foreign
Languages.
(b) Students who wish to transfer to Bahçeşehir University from a program of a university where
the medium of instruction is English; If they want to transfer from the English preparatory
class or at the end of the preparatory class, they will be required to present an English
language proficiency certificate. If the student has studied at least two semesters in an
English-medium program, in which he/she has been placed by OSYM, a certificate of
proficiency is not required. Candidates who have been asked to present a certificate of
proficiency are required to present a valid English language proficiency document at the
time of their application.
(c) Bahçeşehir University English Proficiency Exam: It is a compulsory and must-pass exam for
students coming from programs where the language of instruction is not entirely English
(including the 30% English-medium programs in the YGS, LYS guides) and for those who
cannot present a valid international English language proficiency document.
(7) The conversion table designated by the Council of Higher Education is used for converting
the 100 (percent) grading system to the 4.00 scale.
(8) Lateral transfers can be made from other open or distance education diploma programs to
open or distance education diploma programs at Bahçeşehir University. To be able transfer from
open and distance education programs to formal education programs, the students’ cumulative
grade point average must be above 80 out of 100, at least 3.15 out of 4.00, or their central
placement score in the year they enrolled must be greater or equal to the base score of the
Bahçeşehir University diploma program that they wish to transfer to.
(9) Horizontal transfers can be made from primary or secondary education diploma programs
to open or distance education diploma programs at Bahçeşehir University.
(10) It is not possible to transfer from the secondary education diploma programs to the formal
education programs of Bahçeşehir University. However, students in second education diploma
programs who have passed to an upper class, ranking in the top ten percent of their classes are
eligible to apply to first education diploma programs. These students may be eligible for lateral
transfer provided they meet the necessary requirements and within the limitations of the relevant
quotas.
(11) In case lateral transfers to diploma programs that admit students via aptitude tests are to be
made from non-equivalent programs within or outside the institution, students are required to
be successful in the aptitude test and to fulfil the other requirements as well.
(12)

In case of lateral transfer of OSYM scholarship students attending a degree program at
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Bahçeşehir University to another degree program, their scholarships; shall be converted to
"lateral transfer scholarships" at the same rate of their OSYM scholarships and shall continue
until the termination of their maximum study periods, starting from the time of their registration
to their first program. (Amendment of statement by Senate decision dated 16.10.2020 and
numbered 2020/25/05)

Application and evaluation of applications
ARTICLE 7 – (1) Applications for lateral transfers between diploma programs may
only be made during the announced period. These announcements are made on the University's
website or by any other means of deemed appropriate.
(2) The criteria to be used in the evaluation of lateral transfer applications and the minimum
conditions required for lateral transfer are determined by the Bahçeşehir University Senate, if
deemed necessary.
(3) The preliminary evaluation regarding the applications is made by the commissions formed
by the relevant Faculty/School/Vocational School administrative boards, within the framework
of the principles determined by the Senate. The applications are evaluated according to the
criteria determined by the University Senate, taking into account the candidates' CGPA, their
central placement score for the transition programs with different score types and, if any, their
success in the common courses the program they want to transfer to, and the transition is made
in accordance with the allocated quota.
(4) Placement of lateral transfer to the diploma program is made upon the decision of the
Bahçeşehir University Faculty/School/Vocational School board of directors. In case the
administrative board of any unit has not been formed, the process is carried out by the University
Administrative Board.
(5) Conversion tables determined by the Higher Education Executive Board are used for
conversion of success grades from the 100 (percent) grading system to the 4.00 scale and from
the 4.00 scale to the 100 (percent) grading system. (Amendment by Senate decision dated
24.12.2019 and numbered 2019/13/06)
Announcement of the results and adjustment program
ARTICLE 8 – (1) The evaluation results of the candidates applying for lateral transfer
to any diploma program of Bahçeşehir University are announced on the website of Bahçeşehir
University and by any other means of communication deemed appropriate. Those who have been
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found eligible for lateral transfer will be notified of the decision in writing.
(2) If there are sufficient number of eligible candidates applying for a program, an equal number
of substitute candidates agreeable with the allocated quota are announced. If any of the first
eligible candidates fail to apply within the specified time, substitute candidates shall be called
in turn.
(3) The commissions formed by the relevant units determine which semester or class the students
will be admitted to, according to the principles determined by the Senate, taking into account
the courses taken by the student in the previous semesters and the courses to be offered in the
programs to which the student has been transferred and prepare an adjustment program for the
students, consisting of any additional courses the students are required to take as well as
identifying the courses the students may be exempt from. The results are reported to the
Registrar's Office by the relevant Dean's Office/Directorate according to the academic calendar
and are announced by the Registrar's Office via the internet and any other appropriate means of
communication according to the academic calendar.

(4) The new status of students who transfer within the scope of this Directive is recorded in the
higher education student database (YÖKSİS) by the Registrar's Office within 15 days at the
latest after the registration process is completed and the transfer and adjustment procedures are
finalized. (RG-21/12/2019-30985) Transfer procedures of students who register by accepting
lateral transfer applications in the relevant year/term, but give up their right to transfer before
the start of the academic year are cancelled. These students are not accepted as transfer students
and they return to the higher education institution they applied for. These students can transfer
to another higher education institution in the year/term in which they canceled their transfer
registration, provided that they have the right to transfer to another higher education institution.
Students in this situation are also registered in the higher education student database (YÖKSİS)
according to the provisions of this article. (Amendment by Senate decision dated 24.12.2019
and numbered 2019/13/06)
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SECTION THREE
Lateral Transfers Between Inter-Institutional Programs
Inter-Institutional lateral transfer quotas and base score requirements
ARTICLE 9 – (1) Lateral transfers can be made within the quotas determined by the relevant
administrative boards to equivalent level diploma programs within a faculty, school, conservatory
or vocational school of Bahçeşehir University (from associate degree programs to associate degree
programs; from undergraduate degree programs to undergraduate degree programs) or to equivalent
level diploma programs within the body of another faculty, college, conservatory or vocational
school in the University. The equivalent level program requirement/restriction is lifted in the case
of lateral transfer within the Institution. (Amendment by Senate decision dated 02.09.2021 and
numbered 2021/20/08).
(2)

Intra-institutional lateral transfer quotas, the base points of the relevant diploma program

for the last four years and the lowest base score of the diploma programs of other universities
lateral transfer, if any, must be at least on the day of acceptance of the last application. It is
announced on the website of Bahçeşehir University 15 days in advance. ÖSYM exam results are
taken into account in the intra-institutional transfer procedures of students who are placed with
the ÖSYM exam, and national or international diploma grades or exam results are not taken as a
basis for placement. (Adding an article with the Senate decision dated 24.12.2019 and numbered
2019/13/06)
(3)

Lateral transfers within the same institution; Lateral transfers to the first and last semesters

of associate degree programs, the first two and the last two semesters of undergraduate diploma
programs is not allowed. A quota may be set for each degree program starting as of the second
semester and including the fifth semester. (Amendment of statement by Senate decision dated
02.09.2021 and numbered 2021/20/08).

(4) Regarding the success order and base score in internal transfers;
(a) In order to be able to apply for lateral transfer between equivalent level diploma programs
(from associate degree programs to associate degree programs; from undergraduate degree
programs to undergraduate degree programs) within the body of the University, the central
placement score achieved by a student in the type of score valid for the diploma program that the
student selected at the time he/she took the Central Selection Exam must not be less than the lowest
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base scores of equivalent diploma programs of other universities in Turkey.
(b) YÖK's letter dated 03.05.2016 and numbered 26166 is based on the success rankings in the
ÖSYS score for internal transfers in programs in which success ranking is applied in the ÖSYS
guide.
(5)

In order to apply for lateral transfer between Bahçeşehir University diploma programs with

a grade point average, the student must have achieved a grade point average of at least 1.80/4.00
in the program he/she is currently studying. A minimum score requirement is not sought for inhouse lateral transfers of international students; those who have studied for at least one academic
year, excluding the preparatory class and whose GPA for that year is at least 1.80/400 can apply
for lateral transfer if they meet the other required conditions. These students can benefit from this
right only once during their education.
(6)

In case of suspension of student admission in any of the Bahçeşehir University diploma

programs, the required base score and grade point average for that program are not sought for the
students studying in this program to transfer to other departments within the institution.

ARTICLE 10 - (1) In which semesters and for which diploma programs the internal
transfer quota will be determined, the quota will be announced for each diploma program of
associate degree programs, starting from the second semester and including the third semester,
starting from the third semester of the undergraduate programs and including the fifth semester.
It is decided by the relevant administrative boards by dividing it into terms not to exceed fifteen
percent of the annual student quota stipulated in the ÖSYM Guide for each year.

(2) Intra-institutional transfer quotas, the base scores of the relevant diploma program for the
last four years and, if any, additional conditions stipulated by the Senate for internal transfer,
are announced on the institution's website at least 15 days before the deadline for the application
to be accepted.

(3) In-house quotas for programs can be determined separately for diploma programs within
the same faculty, school, conservatory or vocational school and for diploma programs within
other faculties, schools, conservatories or vocational colleges.
(4) In order to be able to apply for lateral transfer between equivalent level diploma programs
(from associate degree programs to associate degree programs; from undergraduate degree
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programs to undergraduate degree programs) within the body of the University, the central
placement score achieved by a student in the type of score valid for the diploma program that the
student selected at the time he/she took the Central Selection Exam must not be less than the lowest
base scores of equivalent diploma programs of other universities in Turkey.

Transition from joint program to diploma programs (in case of joint program
implementation)
ARTICLE 11 - (1) In order for the students placed in the joint program to be able to transfer
to the diploma programs, the quotas for each diploma program are to be determined by the senate,
at the latest one week prior to the registration period, and the quota of each diploma program is
required to be no less than thirty (30).

(2) In case of transition to a diploma program after the joint program, the quotas determined by
the University Senate for these diploma programs are taken as the basis for determining the
internal transfer quota.
(3) Each student who successfully completes the joint program is required submit as many
preferences as the number of diploma programs in the joint program in order to be able to
transfer to any of the diploma programs.

(4) In higher education institutions that have implemented a joint program prior to the diploma
programs, students who have been placed in the joint programs with respect to the results they
have achieved in the central exams or aptitude tests and have successfully completed the
program, may be placed in the diploma programs stipulated in the OSYM Guidelines on the
basis of their overall grade point averages in the joint program or their placement scores
calculated by combining the central placement scores of the candidates with their overall grade
point averages. In the event that the placement scores of the candidates are equal, priority is
given to the one with the higher central placement score. The criteria to be applied in this respect
is determined by the University Senate.

(5) Prior to the selection of the diploma program, the time spent outside the foreign language
preparatory class is included in the (maximum) study period.

(6) Transition of candidates who have been placed in a joint program on the basis of one score
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type to diploma programs that accept students with different score types within the same higher
education institution, are implemented in accordance with the provisions of this Regulation for
lateral transfers within the institution.
SECTION FOUR
Inter-institutional lateral transfers with Overall Grade Point Average

Inter-institutional transfer quotas and conditions
ARTICLE 12 - (1) Lateral transfers between institutions are made between equivalent
diploma programs of higher education institutions at the same level and within the framework
of the quotas published by the Council of Higher Education.

ARTICLE 13 - (1) The following conditions are required for applications to be made
for lateral transfer from other higher education institutions in Turkey:

a) To have studied for at least one academic year (two semesters), excluding the foreign
language preparatory class, for undergraduate diploma programs,
b) To have studied for at least one semester, excluding the foreign language preparatory class, for
associate degree programs,

c) The CGPA of the students who wish to apply for lateral transfer on the basis of their
Overall/Cumulative Grade Point Averages must be at least 60 out of 100 or 2.29 out of 4.00 for
the semesters they have successfully completed in the programs they are enrolled in. The CGPA of

students studying in the Faculty of Medicine who wish to apply for lateral transfer on the basis of
their Overall/Cumulative Grade Point Averages must be at least 70 out of 100 or 2.75 out of
4.00 for the semesters they have successfully completed in the programs they are enrolled in.
(Additional Clause by Senate decision dated 19.07.2022 and numbered 2022/21/01)

ç) Students who meet the CGPA requirements but have not successfully completed some
course(s) can apply for lateral transfer.

(2) Candidates who do not meet the success requirement in the first paragraph, but whose
central placement score is equal to or higher than the base score of the diploma program they
want to transfer to, can apply for lateral transfer. The applications of the candidates applying in
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this way are evaluated only if there is available quota left after the placement of the candidates
applying according to the first paragraph.
(3) Lateral transfer quotas determined for Bahçeşehir University diploma programs and the
application and evaluation calendars are announced on the website of Bahçeşehir University and
through any other appropriate means of communication.

(4) For associate degree diploma programs, the quotas for lateral transfers and the application
and evaluation calendars are announced in January for the second semester and in July for the
third semester.
(5) In diploma programs with a bachelor's degree; Lateral transfer quotas and the application and
evaluation calendars are announced in July for the second and third grades for four-year
education providers, for the second, third and fourth grades for five-year education providers,
and for the second, third, fourth and fifth grades for six-year educators.

(6) a) For the second, third, fourth and fifth grades regularly each year, two (2) in diploma
programs with a general admission quota of OSYM 50 and less than 50, three (3) in programs
between 51 and 100, 101 and On the other hand, four (4) inter-institutional transfer quotas are
determined by the Council of Higher Education in diploma programs above. However, the
relevant boards of faculties, colleges or vocational schools may determine additional quotas that
do not exceed the difference between the quota of the diploma program to which the transfer
will be made and the number of students who have been dismissed or dropped out of the
program until the semester in which the transfer quota is determined, and the number of students
who have come through lateral transfer within this semester. If an additional quota is determined,
these quotas are notified to the Higher Education Council by the end of the working hours on the
thirtieth day of June at the latest. For associate degree diploma programs, additional horizontal
transfer quotas requested to be opened in the second semester are determined by the relevant
boards and notified to the Higher Education Council by the end of the working hours on the
thirty-first day of December at the latest.
b) (YÖK decision dated 26/06/2014 and numbered 38199) In the determination of additional
quotas, the number of Lateral transfer quotas determined in clause (a) can be increased up to
eight (8) times at the most.
(7) To be successful in the foreign language proficiency exam to be held by Bahçeşehir
University School of Foreign Languages for lateral transfer to programs where the medium of
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instruction is English, or (RG-21/12/2019-30985) from the national or internationally valid
foreign language exams recognized by the Higher Education Council of Bahçeşehir University.
It is obligatory to document a score at the level of success determined by the Senate during the
application. (Amendment by Senate decision dated 24.12.2019 and numbered 2019/13/06)
(8) Students who wish to transfer to open or distance education programs that do not have
quota limitations may apply to the relevant higher education institutions until the end of the
working hours, on the last day of the first week of September.

(9) Students who come with lateral transfer are adjusted for the courses they took from the
previous diploma program and were successful, and the previous grades for these courses are
recorded in the transcript and added to the grade point average.
(10) (YÖK's letter dated 03.05.2016 and numbered 26166) In programs in which success order
is applied in the ÖSYS guide, the order of success in the ÖSYS score is taken as a basis for
lateral transfers between institutions.

Evaluation and announcement of inter-institutional transfer application
ARTICLE 14 - (1) The preliminary evaluation regarding the applications is made by
the commissions formed by the relevant administrative boards within the framework of the
principles determined by the university senate. Applications are evaluated according to the
criteria determined by the university senate, taking into account the candidates' GPA and, if
any, their success in the common courses of the program they want to pass, and the transition
is made according to the quota allocated.
(2) The results of the inter-institutional transfer evaluation, the names of all candidates with a
valid application, in order according to the scores taken as a basis in the evaluation, are
announced on the website of Bahçeşehir University and through appropriate communication.

(3) In case of a candidate meeting the sufficient conditions, the same number of original and
substitute candidates are determined. Substitute applications are received instead of the original
candidates who do not apply within the time specified in the calendar. Adaptation programs of
students who have the right to transfer are made according to the academic calendar so that
these students start the new academic semester on the same date as other students.
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Lateral transfer from other higher education institutions
ARTICLE 15 - (1) Students who continue their education at associate and
undergraduate level at the Ministry of National Defense and the Ministry of Interior and
affiliated higher education institutions can transfer to Bahçeşehir University diploma programs
within the framework of the provisions regulated by their own special laws and in accordance
with the relevant provisions of this Directive. (Amendment by Senate decision dated 24.12.2019
and numbered 2019/13/06)

(2) Among these institutions (RG-21/12/2019-30985), those who were dismissed due to the acts
listed in Article 9 of the Higher Education Institutions Student Disciplinary Regulation
published in the Official Gazette dated 18/8/2012 and numbered 28388, due to failure or lack
of discipline, were transferred to Bahçeşehir University horizontally. They cannot apply for
transfer. (Amendment by Senate decision dated 24.12.2019 and numbered 2019/13/06)

(3) Students who have been dismissed from higher education institutions within the scope of
the first paragraph for a reason not covered by the second paragraph can apply for lateral transfer
to Bahçeşehir University diploma programs within two years from the date of dismissal. These
applications are evaluated according to the provisions of the inter-institutional transfer.
(4) The placement procedures of the 5th and 6th grade students of Gülhane Military Medical
Academy Medical Faculty, who were dismissed due to health problems, except for failure, to
Bahçeşehir University medical school, are carried out by the Higher Education Board.

Lateral transfer from overseas higher education institutions
ARTICLE 16 – (1) The quota for horizontal transfers from higher education institutions
abroad is determined by the Bahçeşehir University Senate. In the event that a quota is
determined, the quota of foreign higher education institutions determined not to exceed half of
the quota for horizontal transfer between institutions and the general grade point average for
each program and the application conditions determined by the Bahçeşehir University Senate,
together with the quota for horizontal transfer between institutions, is submitted to the Higher
Education Council on the thirtieth day of June at the latest. reported until the end of the hour.
(Amendment by Senate decision dated 24.12.2019 and numbered 2019/13/06)
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(2) For the transfer from higher education institutions in foreign countries to Bahçeşehir
University, the student's success conditions for horizontal transfer between institutions specified
in Article 13 of this Directive are sought. Students who cannot achieve their grade point average
are evaluated within the scope of paragraph 3 of this article. (Amendment by Senate decision
dated 24.12.2019 and numbered 2019/13/06)

(3) Students who have a base score in admission to the relevant class of the diploma program
in which the student wishes to transfer to Bahçeşehir University, in lateral transfer from higher
education institutions abroad, can apply for lateral transfer without seeking success in all
courses in which they have attended higher education abroad. Transfer applications of students
who apply in this way are evaluated outside the scope of the quota for foreign transfer within
the framework of the principles determined by the university senate. (Amendment by Senate
decision dated 24.12.2019 and numbered 2019/13/06)

(4) In applications made from universities abroad, the recognition of the higher education
institution and the program in which the student is studying abroad as an institution authorized
to grant associate degree or undergraduate diploma, and the equivalence of the diploma program
to which the student is registered to the associate or undergraduate diploma program for which
he/she has applied for horizontal transfer shall be determined by Bahçeşehir University.
condition of acceptance.

(5) The minimum scores in the Student Selection and Placement Exams held by the Student
Selection and Placement Center and the exams and scores accepted as equivalent to these, which
will be used in the evaluation of the transfer applications of the students who started higher
education abroad to the programs of Bahçeşehir University, together with the quotas for foreign
transfers determined by the universities, and the Higher Education Council. announced by.
Candidates must have at least the announced scores in order to apply for lateral transfer.
(Amendment by Senate decision dated 24.12.2019 and numbered 2019/13/06)
(6) (TC)T.R. students who wish to apply for lateral transfer from a higher education institution
abroad to Bahçeşehir University. The ÖSYM central placement exam score in the year in which
the nationals are enrolled in a university abroad must be equal to or higher than the base score
of the diploma program that they want to transfer to. (Amendment by Senate decision dated
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15.04.2021 and numbered 2021/08/03)
(7) In lateral transfer from higher education institutions abroad, the number of students who can
transfer to each class of a program from the same higher education institution abroad cannot
exceed 15 percent of the foreign quota of the relevant class of that program. In the calculation
of 15 percent, numbers below 1 are rounded up to 1. If the part after the comma is less than 5,
it is rounded to the lower integer, and if it is 5 and above, it is rounded to the upper integer.

(8) Regarding lateral transfers from higher education institutions established abroad, including
the Turkish Republic of Northern Cyprus, to the programs of Bahçeşehir University for which
success ranking is required, the Higher Education Council's "Transition between Associate
Degree and Undergraduate Degree Programs in Higher Education Institutions, Double Major,
Minor and Inter-Institutional Credits" Additional conditions to be determined apart from the
provisions of the “Regulation on the Principles of Transfer” are applied. (Amendment by Senate
decision dated 24.12.2019 and numbered 2019/13/06)

(9) For the students who will register, the following conditions are sought in determining the
minimum scores specified in the fifth paragraph of this directive and the exams and scores that
are accepted as equivalent to these;

a) In order to be able to transfer from a higher education institution abroad to the program
for which the success ranking condition determined for the programs (Medicine, Law,
Engineering, Architecture, Teaching, etc.) specified in the ÖSYS Guidelines of the relevant
year at Bahçeşehir University; (Amendment by Senate decision dated 15.04.2021 and numbered
2021/08/03)

1) In the year the student starts his/her higher education, the university he/she is enrolled
in must be in the top four hundred slices in the world rankings determined by the ranking
institutions based on the Council of Higher Education and must meet the term/class and success
requirements of this Regulation. (Adding an article with the Senate decision dated 15.04.2021
and numbered 2021/08/03)

b) In case of being enrolled in a university other than the first four hundred slices; (Adding an
article with the Senate decision dated 15.04.2021 and numbered 2021/08/03)
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1) Those who have completed their secondary education in Turkey, in any case, have
taken the central placement exam and have met the condition of success ranking in the relevant
score type of the program for which the success ranking requirement as of the registration year,
(Adding an item with the Senate decision dated 15.04.2021 and numbered 2021/08/03)

2) Those who have completed at least the last two years of their secondary education
abroad must have successfully passed at least four semesters of the diploma program they are
enrolled in, excluding the preparatory class. (Adding an article with the Senate decision dated
15.04.2021 and numbered 2021/08/03)
c) Those who have equivalent exam scores accepted by the Council of Higher Education for
YGS and LYS base scores must also meet the conditions in (a) and (b).

(10) For programs that do not require a success order; As of the 2017-2018 academic year,
students who have successfully completed at least the second year, excluding the preparatory
class, are among the students who have started their education in prestigious universities that
are among the top 500 in the world rankings of the Times with QS; They can apply for lateral
transfer to the 3rd grade (3rd and 4th grades for those with 5 years of education, and 3rd, 4 and
5 for those with 6 years of education). In associate degree programs, these students can apply
for lateral transfer to the third semester (second year). T.R. The conditions written in the ninth
paragraph of this article are not sought for students who are nationals and start higher education
after completing their secondary education abroad and foreign students. (Amendment by Senate
decision dated 15.04.2021 and numbered 2021/08/03)

(11) Applications regarding the registration procedures in higher education institutions
specified in this directive and the transfer procedures between higher education institutions
must be made directly to Bahçeşehir University.

Lateral transfers from international joint diploma programs
ARTICLE 17 - (1) Among the students who continue their international joint diploma
program at a higher education institution in the country, those who have been dismissed from a
higher education institution abroad due to academic failure, will be transferred to an equivalent
diploma program at Bahçeşehir University, based on the success grade in the higher education
they have received in the country, within the framework of the transition conditions in this
Directive. they can switch.
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(2) From the joint international diploma program to other international joint programs carried
out in the same field within the same university or another university; Horizontal transfers from
international joint diploma programs to other domestic diploma programs or from a domestic
diploma program to international joint diploma programs are made in accordance with the
provisions of this Directive.

Foreign Students
ARTICLE 18 – (1) The quota of foreign students, who are nationals of that country,
who will come from foreign countries determined by the Council of Higher Education, is not
subject to the limitation specified in the first paragraph of Article 16 of this Regulation.

SECTION FIVE
Exceptional Cases
ARTICLE 19 – (1) In case of permanent assignment to another place of those assigned
to primary and permanent public services in public institutions and organizations, the children
and spouses they are obliged to take care of, can attend every class or semester of the equivalent
diploma program, except for the last year or the last two semesters. -Central placement points
at the entrance to the diploma program they are enrolled in, at the latest within one month from
the start of the academic year, can be transferred without seeking a quota, provided that they
are higher than the base score of the diploma program in the higher education institution they
will attend.

(2) In case of lateral transfer from higher education institutions abroad, if the student's father
or mother returns to Turkey due to the termination of his/her duty, if he/she is a civil servant, and
if he/she is a worker, he has studied for at least one year, excluding the foreign language class,
and has successfully passed all the end-of-year exams, it is sufficient to apply for horizontal
transfer. The relevant administrative boards of the higher education institution to which the
lateral transfer application is made evaluate the students who apply in this way outside the scope
of the quotas for foreign transfer.

(3) The applications of the children of foreign diplomats serving in Turkey to higher education
institutions are evaluated by the administrative boards of the higher education institution to
which they apply, without seeking a quota requirement. If the application is accepted, the
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necessary adjustment program is prepared for each student.
(4) Students can transfer within or between institutions only once for each type of transfer,
according to their grade point average, success order, and base score at our University. They
cannot pass the same type a second time. However, students who transfer between or within the
institution within the scope of Annex-1 Article have the right to return to the higher education
institution in the later application date only as a result of ÖSYS. A student who has registered
through internal transfer within the scope of Annex-1 Article cannot apply for and register for
horizontal transfer, including from another institution. As a result of ÖSYS, he/she can return
to the program he/she was placed in only once.

Transfer with central placement score
ARTICLE 20 - (1) In horizontal transfers within the scope of Annex-1 article of the
regulation published in the Official Gazette dated 24.04.2010 and numbered 27561; If the
student's central placement score in the year he/she is registered is equal to or higher than the
base score of the diploma program he/she wishes to pass, the student can apply for lateral
transfer, including the preparatory class. The application calendar for lateral transfer to the
program, the principles regarding the student quota and the procedures and principles regarding
lateral transfers are determined by the Higher Education Executive Board. In accordance with
the determined procedures and principles, the applications of the students are evaluated by the
relevant boards of Bahçeşehir University and their transfers are accepted. In cases where the
application is more than the quota, lateral transfer of the candidate as much as the quota is
accepted by starting from the candidate with the highest ÖSYS score and ranking. Within the
scope of additional article-1, applications for horizontal transfer from foreign higher education
institutions cannot be made. For the applied program, it is required to have the LYS/YGS
success rankings determined by the Higher Education Council or to be included in the success
rankings determined by the Bahçeşehir University Senate, if any.

(2) Within the scope of this article, the maximum duration of the students who transfer to a
different program from the program they are studying is calculated by subtracting the class they
are accepted from from the maximum duration of the program.

Horizontal Transfer in Special Cases
ARTICLE 21 - (1) Students studying in countries where education is determined by the
Council of Higher Education as unsustainable due to violence and humanitarian crisis can apply
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for lateral transfer to higher education institutions in Turkey. The procedures and principles
regarding this subject are determined by the Council of Higher Education.

Resolution of Problems
ARTICLE 22 – (1) Bahçeşehir University Rectorate is authorized to resolve the
problems that may arise in the implementation of the provisions of this Directive.

Repealed Directive
ARTICLE 23 – (1) As of 07.04.2016, when this Directive was accepted by the
Bahçeşehir University Senate, the current directive was repealed with the Senate decision dated
27/05/2016 and numbered 2016/06/10.

Coming Into Force
ARTICLE 24 – (1) The provisions of this directive come into force from the date of the
decision by the Senate.
Executions
ARTICLE 25 – (1) The provisions of this Directive are executed by the Rector of
Bahçeşehir University.
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