“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik”in başvuru ve değerlendirme sürecinde kullanılan bazı maddeleri aşağıda yer
almaktadır.
GENEL İLKELER:
- 6’ıncı Maddenin Birinci Fıkrası “Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son
yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son
iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.”
- 6’ıncı Maddenin Üçüncü Fıkrası “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.”
- 6’ıncı Maddenin Dördüncü Fıkrası “Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan
öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve 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 üniversitenin diploma programının o
yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.”
- 9’uncu Maddenin Beşinci Fıkrası “Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı
merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay
geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle 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.”
- 6’ıncı Maddenin İkinci Fıkrası “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.”
- 11’inci Maddenin Üçüncü Fıkrası “…başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme
puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar
yatay geçiş başvurusu yapabilir.” Bu şekilde başvuran adayların başvuruları genel şartlar
başlığının birinci maddesinin (b) fıkrasına göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten
sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
- 13’üncü Maddenin Birinci ve Üçüncü Fıkralarında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve bağlı
yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğretime devam edenler ve bu
kurumlardan ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl geçmemiş olanlar yatay geçiş için
başvurabilir ibareleri yer almaktadır.
- 14’üncü Maddenin Dördüncü Fıkrası “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 eşdeğerliğinin ilgili üniversite
tarafından kabul edilmesi şartı aranır.”
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