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KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde 

bir eğitim programına kaydolmuş ve öğrenimde başarı göstermiş öğrencilerin eğitimleri sırasında 

isteği doğrultusunda farklı bir programa geçebilmesini sağlamaktır. 
 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, kurum içi yatay geçiş esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 
 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Yönergede geçen; 

a) Birim : Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, 

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

bölümlerin belirlenen yeterliliklerini sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması 

düzenlenen yükseköğretim programlarını, 

c) Düzey : Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini, 

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

almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını, 

d) İlgili komisyon : İlgili yönetim kurullarınca oluşturulan ön değerlendirme komisyonunu, 

e) İntibak komisyonu : İlgili yönetim kurullarınca oluşturulan komisyonu, 

f) İntibak programı : Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan 

diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan 

programı, 

g) İlgili yönetim kurulu : Üniversite bünyesindeki fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, 

yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu 

yönetim kurulunu, 

ğ) Kontenjan : Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, 

h) Kurum içi yatay geçiş : Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı 

düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini, 

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

topluca yazıldığı belgeyi, 

i) (Değişik:ÜS-22/01/2020-38/12) Puan türü karşılıkları : 

2009 Yılı ve Öncesi 2010 Yılından İtibaren 2018 Yılı ve Sonrası 

SAY-1 SAY Puan Türü (YGS-1 ve YGS-2) SAY Puan Türü (TYT -  AYT) 

SAY-2 Matematik-Fen Puan Türü (MF)  

SÖZ-1 SÖZ Puan Türü (YGS-3 ve YGS-4) SÖZ Puan Türü (TYT – AYT) 

SÖZ-2 Türkçe-Sosyal Puan Türü (TS)  

EA-1 EA Puan Türü (YGS-5 ve YGS-6) EA Puan Türü (TYT – AYT) 

EA-2 Türkçe-Matematik Puan Türü (TM)  

DİL  DİL Puan Türü (TYT – YDT) 
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j) Senato : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu, 

k) Taban puan : Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin 

giriş puanını, 

l) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurum İçi Yatay Geçiş Esasları Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı 

 

MADDE 5 – (1) Bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki 

veya üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun 

bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapılabilir. 

(2) Hangi yarıyılda ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı 

belirleneceği ilgili bölüm/programın teklifi üzerine, ilgili yönetim kurulları tarafından karara 

bağlanır. 

(3) Kontenjanlar, 2. yarıyıldan başlamak ve 5. yarıyıl dahil olmak üzere, her yıl için ÖSYM 

Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %15’ni geçmeyecek şekilde, dönemlere bölünerek 

ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. 

(4) (Değişik:ÜS-22/01/2020-38/12) 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, Senato tarafından kabul edilen başvuru ve değerlendirme 

takvimi ile varsa kurum içi yatay geçiş için öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul 

edileceği günden en az 15 gün öncesinde Rektörlükçe 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. 

 (5) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde, fakat farklı puan türü ile 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, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban 

puanından az olmaması şartı aranır. 

(6) Öğrencinin kurum içi yatay geçişe başvurabilmesi için, geçiş yapılacak yarıyıla kadar ders 

planında yer alan tüm dersleri alması ve başarılı olması, başvurusu sırasındaki genel not 

ortalamasının en az 4.00 üzerinden 3.00 olması, uzaktan eğitimden örgün öğretim programlarına 

geçiş yapılabilmesi için ise en az 4.00 üzerinden 3.50 olması gerekir. Genel not ortalaması şartını 

sağlamayan, ancak kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanın, geçmek istediği diploma 

programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler, genel not ortalaması ile 

yerleştirme tamamlandıktan sonra boş kontenjan olması halinde değerlendirilir. 

(7) Kurum içinde aynı birimde bulunan bir programın 1. Öğretiminden, 2. öğretimine geçişte 

bu maddenin altı numaralı fıkrasındaki şartlar ve kontenjan şartı aranmaz. 

 

Başvuru ve Başvuruların Değerlendirme 

MADDE- 6- (1) Kurum içi yatay geçiş başvuruları Rektörlük tarafından ilan edilen tarihlerde 

ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yolu ile yapılır. Kurum 

içi yatay geçiş başvurusunda öğrenci en fazla 2 (iki) tercih yapabilir. 

(2) (Değişik:ÜS-22/01/2020-38/12) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, ilgili yönetim 

kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Geçişte yerleştirme işlemi, adayların genel not 

ortalaması dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru tercih sırasına bağlı olarak kontenjan sayısınca 

yapılır. Elde edilen puanın eşit olması halinde ÖSYS taban puanı yüksek olana öncelik verilir. 
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ÖSYS taban puanının eşit olması halinde ise, varsa geçmek istenilen programın ortak derslerindeki 

başarısı yüksek olan yerleştirilir. Yine eşitlik söz konusu ise, yaşı küçük olan yerleştirilir. Bu 

Yönetmelikteki şartlara ilave olarak yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde üniversite 

senatolarınca ayrıca kullanılacak kriterler belirlenebilir. 

 

Sonuçların ilanı ve intibak programı 

MADDE 7– (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların 

değerlendirme sonuçları, Rektörlük tarafından ilan edilen tarihlerde ilgili birimin internet sayfasında 

duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir. 

(2) Yeterli başvuru olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen 

süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır. 

(3) İlgili komisyonlar, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı 

programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit 

eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave dersler ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Ders 

muafiyetinde, ders/derslerin kapsam/içerik ve saat yönünden en az % 75 benzerlik göstermesi 

gerekir. Hesaplama sonucunda dersin/derslerin saatinin küsuratlı çıkması durumunda, çıkan sonuç 

en yakın tam sayıya yuvarlanır. Yatay geçişle gelen öğrencilerin, önceki diploma programından 

aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar 

transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

MADDE 8- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında 

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar 

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer ilgili yönetmelik 

hükümleri uygulanır. 

(2) Sınıf geçme sistemi ve entegre model gibi ayrık uygulamaların olduğu programların bağlı 

olduğu birimin yönetim kurulları, ilgili yönetmeliklerde ve bu yönergede öngörülmeyen durumlarda 

karar almaya yetkilidir. 

 

Yürürlük 

MADDE 10- (1) Bu yönerge Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosu tarafından 

kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

 

  Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 

05/02/2019 15/03 

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergenin Kabul Edildiği Senato 

Kararının 

Tarihi Sayısı 

1.        22/01/2020 38/12 
 


