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ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esasları 

 

1-Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 

yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde, ön lisans diploma programlarına ikinci yarıyıldan; 

lisans diploma programlarına ise üçüncü yarıyıldan itibaren yatay geçiş yapılabilir. Ön lisans 

programlarının son yarıyılına; lisans programlarının ise son iki yarıyılına yatay geçiş 

yapılamaz. 

 

2-Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının, 

en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2,30) olması gerekir. 

 

3-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. 

 

4-İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına kontenjan 

dahilinde yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretimden, birinci öğretime başarı bakımından 

bulunduğu sınıfın % 10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler, birinci öğretim diploma 

programlarına kontenjan dahilinde geçiş yapabilirler. Birinci öğretime yatay geçişi uygun 

görülen öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararı gereğince mezun oluncaya kadar ikinci öğretim 

katkı payını öderler.  

 

5-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. 

 

6-Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından, açık veya uzaktan eğitim veren 

diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

 

7-Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapıldığından, öğretim dili İngilizce olan diploma 

programlarına sadece öğretim dili İngilizce olan diploma programında kayıtlı öğrenciler kabul 

edilir. 

 

8-Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde 

Üniversitemiz mevzuatlarında belirtilen notlar ve puan karşılıkları ile Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının, dörtlük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları esas alınır. Farklı 

bir not sistemi ile karşılaşılması durumunda dönüştürme işleminin nasıl yapılacağına ilgili 

Yönetim Kurulu karar verir. 

 

9-Başvuru sonuçları, Üniversitemizce belirlenen formatta, farklı üniversite kontenjanı dikkate 

alınarak, tüm başvuran adayların değerlendirilmesi ve kontenjan sayısı kadar yedek aday 

belirtmek suretiyle ilan edilir.  

 

10-İlgili komisyonlar, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş 

yaptığı programın derslerini dikkate alarak öğrencinin, hangi yarıyıla veya sınıfa intibak 
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ettirileceğini tespit eder, varsa alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile 

muaf tutulması gereken dersleri belirler. Öğrenciler, daha önceki diploma programında almış 

oldukları derslerden muaf tutularak, genel not ortalaması sadece Üniversitemizden almış 

olduğu derslere göre belirlenir. 

 

11- Öğrencilerin eğitimi süresince herhangi bir disiplin cezası almış olmaması gerekir. 

 

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

 

13-Yatay geçişle gelen öğrencilerin, önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf 

tutularak, diploma programını bitirdiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulundan 

almış olduğu derslere göre GANO’su belirlenir. 

 

Eşdeğer Düzey                  : Önlisans veya Lisans Diploma Programlarından her birini,  

Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından 

içeriklerinin en az % 80’i aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını ifade etmektedir. 

 

Senato Karar Tarihi : 04/08/2011 

Senato Karar Sayısı  : 08/03 

 

 


