
 

 

 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN  

 

 

 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 

Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri 

ve Üniversitemiz Kurumlar Arası Yatay Geçiş İlkelerine uygun olarak 2020-2021 öğretim yılı Güz 

yarıyılında Önlisans / Lisans diploma programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir. 

Başvuru koşulları aşağıda gösterilmiştir. 
 

 

1- Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları 

arasında veya içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarına, 

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. 

2- Öğrencinin genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 , 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.  

3- İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği 

diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.  

4- 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. 

5- Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan 

sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan 

öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. 

6- Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş 

yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde 

onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde 

yatay geçiş yapabilirler. 

7- Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş 

yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, 

öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri 

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

yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

8- Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma 

programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

9- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

10- 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları YÖK dönüşüm tablosuna göre yapılır. 

11- Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.  

12-  Yatay geçiş yapacak olan öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekir. 

13- Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, ilgili 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 derslerdeki başarısı dikkate alınarak 

değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. 

14-  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 yapılır. 



15- Kurumlar arası Yatay Geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, 

değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde internet sayfamızda ilan edilir. 

16- 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 derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri 

belirler. 

17-  Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay 

geçişler için kontenjan belirlenebilir. Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları yurtiçi kontenjanının yarısını 

aşamaz. 

18- 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. Bu 

durumdaki öğrenciler de bu madde hükümlerine göre yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) 

işlenir. 

19- Yurtdışı üniversitelerden başvurularda Yurt içinde başvuran adaylardan istenen başarı şartları aranır. 

20- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, 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 yatay geçiş başvurusu yurtdışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında 

değerlendirilir. 

21- Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim 

kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak 

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için 

başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliliğinin ilgili üniversite tarafından kabul 

edilmesi şartı aranır.   

22- Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş 

başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, ÖSYM tarafından yapılan ÖSYS sınavlarındaki 

asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversitemiz tarafından 

belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. 

Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara 

sahip olması gerekir. 

 

 

 


