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Amaç 

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, başka Yükseköğretim Kurumlarındaki önlisans ve 

Lisans düzeyindeki öğrencilerin Yüzüncü Yıl Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, 

konservatuar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki eşdeğer diploma programlara yatay 

geçişte uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- (1) ) Bu yönerge Yükseköğretim Kurumlarındaki önlisans ve Lisans 

düzeyindeki diploma programları arasındaki her türlü yatay geçişlere ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu yönerge 31/01/2013 tarih ve 28545 sayılı resmi gazetede yayımlanan 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen; 

a) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya 

bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans 

diploması düzenlenen yükseköğretim programlarını, 

b) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları 

tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma 

programlarını, 

c) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme 

kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not 

ortalamasını, 

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda 

yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar yönetim kurulunu, 

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

e) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, 
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f) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu 

içindeki aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini, 

g) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir Yükseköğretim Kurumundan aynı düzeyde başka 

bir Yükseköğretim Kurumuna yapılan geçişi, 

h) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının 

topluca yazıldığı belgeyi, 

i) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük 

puanlı öğrencinin giriş puanını, 

j) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin, aynı düzeydeki 

diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını, İfade eder. 

Geçişler 

            Madde 4- (1) Yatay geçişler Yükseköğretim Kurulunca eşdeğer eğitim programları 

uygulayan Yükseköğretim kurumları arasında veya içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı 

olduğu tespit edilen diploma programlarına yapılır. 

            Madde 5- (1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans 

diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

Madde 6- (1) Aynı Yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci 

öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak 

ikinci öğretim programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. 

Madde 7- (1) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Ancak, 

ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna 

girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programına kontenjan dahilinde 

yatay geçiş yapabilirler.  
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            Madde 8- (1) Açık veya uzaktan eğitim programlarından örgün öğretim programlarına 

yatay geçiş yapılabilir. Ancak açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş 

yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki not ortalamasının 100 

üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme Puanının geçmek 

istediği üniversitemiz diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması 

gerekir. 

Madde 9- (1) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan 

eğitim programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

Başvuru ve değerlendirme 

           Madde 10- (1) Yatay geçiş başvuruları sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. 

Başvurularla ilgili değerlendirmeyi, ilgili Yönetim Kurulları tarafından oluşturulan 

Komisyonlar yapar. Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili Yönetim 

Kurulu kararı üzerine yapılır. 

Madde 11- (1) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında 4’lük sistemde aldıkları 

notların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde, eğer geldikleri kurumda dönüşüm yapılmamış 

veya geldikleri kurumun onaylı dönüşüm tablosu sunulmamış ise, “Yükseköğretim Kurulu” 

tarafından yapılan düzenleme doğrultusundaki 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki 

karşılıkları tablosu esas alınarak yapılır. 

Madde 12- (1) Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel 

teşkil etmez.  

     Madde 13- (1)  Başarı şartını sağlayan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan 

sayısı kadar yedek aday ilan edilir. 

Madde 14- (1) Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler ile ilgili birimlerin İntibak 

Komisyonları almaları gereken ilave dersleri veya muaf tutulması gereken dersleri belirler. 
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          Madde 15- (1) Yatay geçiş başvuruları için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş 

olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması, alttan başarısız 

dersi ile almadığı dersinin bulunmaması şarttır. Öğrencinin şartlı geçilen dersi başarısız kabul 

edilir. 

           Madde 16- (1) Yurtdışı Üniversitelerinden başvurularda Yurt içinde başvuran 

adaylardan istenen başarı şartları aranır. 

           Madde 17- (1) Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen 

öğrencinin kurumundaki diploma programına öğrenci kabul edildiği puanının yatay geçiş 

yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması halinde başarı şartı 

aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş 

başvurusu yurtdışı yatay geçiş kontenjanı dışında değerlendirilir. 

Madde 18- (1) Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarının diploma programlarının 

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programına yatay geçiş 

için başvurduğu önlisans veya Lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Üniversitemizce 

kabul edilmesi şartı aranır. 

         Madde 19- (1) Yurtdışı başvurularında, Yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarına 

ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olunması veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve 

eşdeğerliliğinin (denklik) olması gerekir. İlgili belgeleri olmayanlar yatay geçiş başvurusu 

yapamazlar. 

         Madde 20- (1) Yurt içinden veya Yurt dışından yatay geçiş için yapılan başvurularda 

genel başarı not ortalamasının eşit olması halinde öğrencilerin girdikleri yılki ÖSYM 

puanlarına bakılır. Fazla olan bir üst sıraya çıkar. ÖSYM puanlarının da eşit olması halinde 

bölümün esas derslerinden ortalaması yüksek olanlar üst sıraya alınırlar. 

Madde 21- (1) Uyarı cezası dışında disiplin cezası almış öğrencilerin yatay geçiş 

başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 
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Madde 22- (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen ön lisans ve 

lisans düzeyindeki yatay geçiş ilkeleri yönergesinde yer almayan konularda 24 Nisan 2010 

tarihli 27561 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve 

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ile Kurumlar Arası Kredi 

Transferi Yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. 

Sonuçların İlanı 

Madde 23- (1) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları geçerli başvurusu 

olan tüm adayların isimleri değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde 

Üniversitemiz internet sayfamızda ilan edilir. 

Başvuru için gerekli belgeler 

Madde 23- (1) Yurtiçi başvurularda aşağıdaki belgeler gereklidir; 

a) Başvuru dilekçesi  

b) Not Durumu Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan aldığı 

bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi 

belge (kopya kabul edilmez). 

c) Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin Yabancı Dil Hazırlık sınıfını 

okuduğuna ve başarmış olduğuna ilişkin belgesinin onaylı fotokopisi. 

d) Kurumundan alacağı ders içeriklerinin onaylı fotokopisi.  

e) Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYM yerleşme belgesinin onaylı 

fotokopisi. 

f) Disiplin cezası alıp almadığına dair belge. 

g)  Örgün öğretim kontenjanı için başvuru yapacak ikinci öğretim öğrencilerinin % 10 

a girdiklerine dair yazı. 

(2) Yurtdışından yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler gereklidir; 
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a) Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç veya denklik belgesi, disiplin cezası 

alıp almadığına dair belge, 

b) Orijinalinin kendi okulları tarafından mühürlenmiş ve kapalı zarf içerisinde teslim 

edilmiş Not Durumu Belgesi, 

c) Ders planları ve içeriklerinin Türkçeye çevrilmiş onaylı suretleri, 

d) Pasaport giriş çıkış vizelerinin fotokopisi (Kayıt esnasında bu fotokopilerin aslının 

ibraz edilmesi şarttır). 

Yürürlük 

MADDE 24- (1) Bu yönerge hükümleri Senato tarafından kabul edildiği tarihten 

itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 25- (1) Bu yönergeyi Yüzüncü Yıl  Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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