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Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal,  Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik, Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge ve  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.05.2020 

tarih ve 32862 Sayılı yazılarına uygun olarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 

lisans ve önlisans programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerle ilgili genel 

ilkeler aşağıya çıkarılmıştır.  

 

 

GEÇİŞLERE AİT GENEL İLKELER  

 

1- Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma 

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

 

2- 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.  

 

3- 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 dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.  

 

4- 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. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında açık öğretim 

programlarına kayıtlı olan öğrenciler hariç.  

 

5- Lisans-Önlisans diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan 

edilen süre içerisinde yapılır.  

 

6- Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’ne 

yapılacak yatay geçiş başvurularında İlgili yıldaki YKS kılavuzlarında yer alan başarı 

sıralaması şartı sağlanması gerekir.  

 

7- Başvuran adaylar arasındaki seçme ve yerleştirme, geçişin yapılacağı programın 

kontenjanı dâhilinde ve başvuran öğrencilerin başarı derecelerine göre yapılır. En başarılı 

öğrenciden başlanılarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir. Başarı sıralaması genel not 

ortalamasına göre yapılır. Genel not ortalamasının eşit olması halinde merkezi yerleştirme 

puanı daha yüksek olana öncelik tanınır.  

 

8-  Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yatay geçişte kısmen veya 

tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar için adayların yabancı dil hazırlıktan başarı 

şartını sağlaması  gerekir. 



9- Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce Disiplin cezası almaması 

gerekir. 

 

 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLER 

  

1- Kurum içi yatay geçişler; bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek 

yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya 

meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim 

kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir. 

 

2- Kurum (üniversite) içi programlar arası yatay geçişlerde, öğrencinin başvurduğu 

döneme kadar kayıtlı olduğu diploma programında sorumlu olduğu tüm dersleri başarmış ve 

genel not ortalamasının dörtlük sisteme göre en az 3.00 olması şartı aranır. 

 

  3- 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. 

 

 4- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde 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, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer 

üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. 

 

 5- Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde 

diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

 

 

 

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞLER 

  

1- Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer 

diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar 

dahilinde yapılır.  

 

2- Kurumlar arası yatay geçişte, öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programında 

sorumlu olduğu tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not 

ortalamasının dörtlük sistemde en az 2.50 olması gerekir. Öğrencilerin başarılı kabul 

edilmelerinde Aksaray Üniversitesinin Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve sınav 

Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

 

 

YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ  

 

1- Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim 

gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans veya lisans 

diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması şartı 

aranır. Ancak ÖSYS kılavuzunda bulunan yurtdışındaki üniversitelerden başvuracaklardan 

istenmeyecektir.  

 

2- Öğrencinin yurt dışındaki kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için 

başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliği ilgili birim  yönetim 

kurulları tarafından değerlendirilir.  

 



3- Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin  Yurt 

İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş İşlemlerinde adayların, yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan 

şartları sağlamaları gerekir.  

 

4- Üniversitemiz Tıp Fakültesine, Mühendislik Fakültesine, Mimarlık Fakültesine ve  

Eğitim Fakültesine  yurtdışından başvuru yapacak adayların yurtdışı yükseköğretim 

kurumlarına kayıt yaptırdığı yıldaki YKS kılavuzunda yer alan başarı şartını sağlaması 

gerekir.   

5- Başarı sırası aranmayan Üniversitemiz diğer fakülte ve meslek yüksekokullarına 

yurtdışından başvuru yapacak  öğrencilerin 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 puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.  

 

6- Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic 

Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education 

World University Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi 

birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerin programlarına kayıtlı olanlar başvuru yapabilir. 

(Bu öğrencilerin  OSYS/YKS puanı veya muadil belgelere sahip olması şartı aranmaz.)  

 

            7- Özel yetenek ile öğrenci alan Üniversitemiz lisans programlarına  yurtdışı 

yükseköğretim kurumlarından yapılan yatay geçiş başvurularında yerleştiği yıl itibariyle Özel 

Yetenek Programları için üniversitemizce  ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip 

olmak gerekir. Özel Yetenek programlarına yurtdışından yapılan yatay geçiş başvurularında 

ilgili fakülteler  özel yetenek sınavı yapabilir. 

 

8- Yurt dışı  yatay geçişte, öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programında sorumlu 

olduğu tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not 

ortalamasının dörtlük sistemde en az 2.50 olması gerekir. Covid-19 salgın hastalık nedeniyle  

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemine mahsus olmak üzere yukarıda belirtilen şartları 

sağlayamayan öğrenciler de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden başvuru yapacak öğrenciler 

hariç) başvuru yapabileceklerdir. Öğrencilerin başarılı kabul edilmelerinde Aksaray 

Üniversitesinin Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve sınav Yönetmeliği hükümleri 

geçerlidir. 

 

9- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş 

yapmak istediği, üniversitemizdeki 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 üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay 

geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 

 

10- Öğrencilerin yurt dışından yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal,  Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmeliğin  14'üncü maddesinin 6'ıncı fıkrası uyarınca  Yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın 

her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının 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. 

 

 

 

 



 

ORTAK HÜKÜMLER 

  

           1-Yatay geçiş yapacak öğrencilerin daha önce disiplin cezası almaması gerekir. 

 

2- Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme 

sonuçları, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın  internet sayfasından duyurulur ve yatay geçiş 

ile kayıt hakkı kazananlara tebliğ edilmiş sayılır.  

 

3- Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar 

yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde 

sırayla yedekler çağrılır.  

 

4- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil 

etmez.  

 

5- Öğrencilerin yatay geçiş başvurularını, yatay geçiş başvuru takvimine göre başvuru 

tarihlerinde yapmaları gerekmektedir. 

 

 

 


