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KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 
 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, diğer yükseköğretim diploma programlarına kayıtlı 
başarılı öğrencilerin, aynı düzeydeki üniversitemiz eşdeğer diploma programlarına geçiş 
işlemlerinde uyulması gereken esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 
 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, diğer yükseköğretim diploma programlarından üniversitemiz 

diploma programlarına geçişler ile ilgili 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 hükümleri uyarınca hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Yönergede geçen;  
a) Diploma programı : Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya 

bölümlerin belirlenen yeterliliklerini sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması 
düzenlenen yükseköğretim programlarını,  

b) Düzey : Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,  
c) Eşdeğer diploma programı : İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından 

içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,  
ç) Genel not ortalaması : Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği yarıyıl 

kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,  
d) İlgili yönetim kurulu : Yükseköğretim kurumlarındaki fakültelerde fakülte yönetim 

kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar 
yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,  

e) İntibak komisyonu : İlgili yönetim kurulunca oluşturulan komisyonu, 
f) Kontenjan : Önceden belirlenip ilan edilen sayıyı, 
g) Not çizelgesi : Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının 

topluca yazıldığı belgeyi, 
ğ) Senato :  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu, 
h) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme Seçme ve 

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

ı) Üniversite : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,  

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM  

BAŞVURU KOŞULLARI 
 

Geçişler İçin Başvuru Koşulları  
MADDE 5- (1) Önlisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfına, önlisans programlarının 

ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında öğrenim 
görmekte olan öğrenciler geçiş için başvuruda bulunamaz.  

(2) Adayların, yatay geçiş için başvurduğu sınıfa veya yarıyıla kadar ayrılacağı kurumdaki 
programının bütün derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması gerekmektedir.  
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(3) Adayların, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 3.00 olması 

gerekmektedir. 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.  
(4) Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapacak adayların 

öğrenim görmekte olduğu programda en az 4.00 üzerinden 3.50 genel not ortalamasına sahip olması 

veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o 

yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Örgün öğretim diploma programlarından, 

uzaktan eğitim diploma programına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, uzaktan eğitim diploma 

programına geçiş yapan öğrenciler uzaktan eğitim ücreti öderler.  
(5) İkinci öğretimden, sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una 

girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde 
yatay geçiş yapabilirler.  

(6) Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, yabancı dil 
hazırlık muafiyet sınavına girmek zorundadır.  

(7) Uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası alan öğrenciler yatay geçiş yapamaz. 

(8) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.  
(9) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların, yukarıda belirtilen genel 

koşullara ilave olarak Üniversitemizce yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmaları 
gerekmektedir.  

(10) (Değişik:ÜS-22/01/2020-38/11) Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ve bağlı 

yükseköğretim kurumlarından 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde sayılan fiiller, 

başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar. 

(11) (Değişik:ÜS-22/01/2020-38/11) Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ve bağlı 

yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel 

kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu yönergenin konuyla ilgili hükümlerine uygun 

olarak yatay geçiş yapabilirler. Bu kurumlardan 9 uncu fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile 

ilişiği kesilen öğrenciler ise, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yılı geçmemek kaydıyla yatay 

geçiş için başvurabilir  
(12) Yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın 

önlisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak, yükseköğretim kurulu tarafından 

tanınması ve geçmek istenilen diploma programının ilgili yönetim kurulu tarafından eşdeğerliliğinin 
kabul edilmesi gerekmektedir.  

(13) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, öğrencinin yatay geçiş 

yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci 

kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden 
başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin 

başvurusu, yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 
 

Özel Durumlardan Dolayı Yatay Geçiş Yapacaklar İçin Başvuru Koşulları  
MADDE 6- (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, başvurulan diploma 

programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan 

aranmaksızın nakledilebilirler.  
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(2) Anne/babaları devlet hizmetinde görevli olarak yurt dışında çalışan ve görevleri sona 

ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönen veya anne/babaları yurt dışında işçi olarak çalıştıktan sonra 

kesin dönüş yapan öğrenciler, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının 

tamamını başarı ile vermiş olması halinde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Bu öğrencilerin yatay 

geçiş başvurusu ilgili yönetim kurulu tarafından yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında 

değerlendirir.  
(3) 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, 24 Nisan 2010 tarih ve 

27561 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arası Geçiş, Çift 

Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin bu yönergedeki geçiş 

şartları çerçevesinde eşdeğer bir diploma programına yatay geçiş yapabilirler.  
 

Kontenjan ve Başvuru  
MADDE 7- (1) Bu yönergenin dayanağı olan yönetmeliğin 11. maddesi 7. fıkrası gereğince 

ayrılacak kontenjanlara ilave olarak 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 Mayıs 

ayı sonuna kadar Rektörlüğümüze iletilmelidir. Önlisans diploma programları için ikinci yarıyılda 

açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili yönetim kurul tarafından belirlenerek, en 

geç Kasım ayı sonuna kadar Rektörlüğe bildirilmelidir. 
 

(2) Her bir program için, Senato tarafından yurtdışı yatay geçiş kontenjanı belirlenebilir. 
Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları; yükseköğretim Kurulu tarafından her bir program için ayrılacak 
olan kontenjanın yarısını aşmayacak şekilde belirlenir.  

(3) Belirlenen kontenjanlar ilan edilmek üzere Rektörlük tarafından Yükseköğretim Kuruluna 
gönderilir.  

(4) Yatay geçiş başvuruları, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen tarihlerde ilgili 
Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yolu ile yapılır.  

(5) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Yatay geçişlerde, yurt dışında aynı statüdeki 

yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarının her bir sınıfı için başvuru yapabilecek öğrenci 
sayısının, o programın her bir sınıfı için belirlenen 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. 
 

Başvuruların değerlendirilmesi  
MADDE 8- (1) a) Yatay geçiş başvuruları ile ilgili ön değerlendirme, ilgili yönetim kurulları 

tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından yapılır. Geçişte yerleştirme işlemi, adayların genel not 

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

yapılır. 

b) (Değişik:ÜS-22/01/2020-38/11) Bu Yönergedeki şartlara ilave olarak yatay geçiş 

başvurularının değerlendirilmesinde üniversite senatolarınca ayrıca kullanılacak kriterler 

belirlenebilir. 
 

EK MADDE -1  
(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma 

programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak 

üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci 

kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usûl ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu 

tarafından tespit edilir. Belirlenen usûl ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim 
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kurumlarının ilgili kurulları tarafından tespit edilir. Belirlenen usûl ve esaslar uyarınca öğrencilerin 

başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri 

kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan 

başlanıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.  
(2) Yurtdışı kontenjanına yerleştirme işlemi ise adayların %50 genel not ortalaması ve %50 

ÖSYS puanı 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. Yine eşitlik söz konusu ise varsa geçmek istenilen programın ortak derslerindeki başarısı 
yüksek olan yerleştirilir.  
 

Sonuçların ilanı ve intibak programı 
MADDE 9 – (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların 

değerlendirme sonuçları, Rektörlük tarafından ilan edilen tarihlerde Üniversitemizin web 
sayfasında duyurulur. Ayrıca yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak 
ilgili birimce 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) (Değişik:ÜS-22/01/2020-38/11) İntibak komisyonları, 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 dersler 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. Dörtlü veya yüzlü 

sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.”  
(4) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş 

yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer 
edilebilir.  

(5) 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.  

(6) Bu madde kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan 
öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır. 

 (7) (Değişik:ÜS-22/01/2020-38/11) 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 veritabanına (YÖKSİS) 

işlenir. İlgili yılda/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-

öğretim dönemi başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş işlemleri 

iptal edilir. Bu öğrenciler yatay geçiş 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.” 

 

Geçiş Yapanların Öğrenim Ücreti  
MADDE 10 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim 

kurumlarından örgün veya ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler, bakanlar kurulu kararı hükümleri 
doğrultusunda öğrenim ücreti öderler.  

(2) Birinci öğretimden ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ile ikinci 
öğretim programından birinci öğretim diploma programına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci 
öğretim ücreti öderler 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 

MADDE 11- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında 

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile 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 yönetmelikler ve bu yönergede öngörülmeyen durumlarda 
karar almaya yetkilidir. 

 

Yürürlük  
MADDE 13- (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 
 

MADDE 14- (1)Bu yönerge hükümleri Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü 

tarafından yürütülür. 
 

  Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının  

Tarihi Sayısı 

05/02/2019 15/02 

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 

1.        22/01/2020  38/11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


