
Selçuk Üniversitesi Kurumlararası Yatay Geçiş Uygulama İlkeleri 

Selçuk Üniversitesi'ne yapılacak kurumlar arası yatay geçiş için, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine ve 24/04/2010 

tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve 

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası 

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik' in ilgili maddelerine dayanılarak 

hazırlanan bu yönergenin belirttiği kriterlerin ve ön koşulların sağlanması gerekmektedir.  

1. Kurumlararası yatay geçiş aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında 

yapılır. İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim programlarına 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.  

2. Önlisans programlarının sadece ikinci ve üçüncü yarıyıllarına, lisans programlarının 

dört yıllık olanlarda sadece ikinci ve üçüncü sınıflarına, beş yıllık olanlarda ikinci, üçüncü ve 

dördüncü sınıflarına, altı yıllık olanlarda ise, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflarına 

yatay geçiş yapılabilir.  

3. Kurumlar arası yatay geçiş, Selçuk Üniversitesi için Yükseköğretim Kurulu internet 

sayfasında ilan edilen yarıyıllar için, ilanda öngörülen kontenjan dahilinde başvuru ve 

değerlendirme takvimi doğrultusunda yapılacaktır.  

4. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin tamamladığı yarıyıl itibariyle, kendi 

üniversitesinde eğitim planında bulunan tüm dersleri almış ve başarmış, kayıt dondurma hariç 

eğitimine ara vermemiş, herhangi bir disiplin cezası almamış ve genel ağırlıklı not 

ortalamasının, yüzlük sistemle eğitim görenler için en az 100 üzerinden 76.66 (veya 4 

üzerinden 3.00) olması gerekmektedir.  

5. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine 

dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme 

tablosu esas alınacaktır.  

6. Adaylardan ilgili yönetmelikte tanımlandığı gibi, derslerin kredilerine göre genel 

not ortalamasını belirtilen not çizelgesi ibraz edemeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

7. Selçuk Üniversitesi'nin programlarına diğer üniversitelerden yatay geçişlerdeki 

sıralamalar aşağıdaki formül esas alınarak yapılır:  

Öğrencinin yerleştiği programdaki ÖSYS yerleşme puanı : X  

Geçiş yapmak istediği programın ÖSYS taban puanı : Y  

Genel ağırlıklı not ortalaması (100'lük sistem) : Z  

Değerlendirmeye esas puan = (X/Y x 100 x 0.80) + (Z x 0.20)  

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara yapılan yatay geçiş başvurularında 

sıralamalar, öğrencinin geldiği kurumdaki 100 üzerinden genel ağırlıklı not ortalamaları ile 

Üniversitemiz tarafından yapılacak yetenek sınavı sonuçlarına göre yapılır. Ön lisans 

programlarına yapılan yatay geçiş başvurularında sıralamalar öğrencinin geldiği kurumdaki 

100 üzerinden genel ağırlıklı not ortalamalarına göre yapılır.  



8. İlgili Yönetim Kurullarınca oluşturulan komisyonlar tarafından yapılan 

değerlendirme sonrasında, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmeye 

esas puanlara göre sıralanarak internet aracılığıyla ve panolarda ilan edilecektir. Şartları 

sağlayan yeterli sayıda aday bulunduğu taktirde ilan edilen kontenjan kadar asıl ve aynı sayıda 

yedek aday belirlenecektir. Takvimde belirtilen süre içerisinde başvurmayan adayların yerine 

yedek adayların başvurusu alınacaktır.  

9. Diğer başvuru şartlarını sağladığı halde genel ağırlıklı not ortalaması şartını 

sağlayamayan ancak sınava girdiği yıl itibariyle, merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak 

istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olan adayların başvurusu kabul edilecektir.  

10. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan programlara yatay geçiş için 

adayın önceki üniversitesinde varsa yabancı dil hazırlık eğitimini başarmış olması ya da 

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavda başarılı olması 

gerekmektedir. Bu adaylar ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 

Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen seviyede bir puanı belgelendirmeleri halinde 

yabancı dil hazırlık eğitimini başarmış sayılırlar.  

11. İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile yatay geçişi kabul edilen öğrencilere sonuçlar, 

internet sayfasında ve okul panolarında duyurulur. Bu öğrenciler için bir intibak işlemi yapılır 

ve önceki programında almış olduğu derslerden muaf tutulur. Yatay geçiş kayıt ve intibak 

işlemleri kesinleşen öğrencilere yazılı bir belge verilir ve yeni durumları en geç 15 gün içinde 

Yükseköğretim Öğrenci Veri Tabanı (YÖKSİS)' na işlenir.  

12. Yurtdışı üniversitelerden yatay geçiş, ilgili program için yurt dışı yatay geçiş 

kontenjanı ilan edilmiş ise bu ilkeler çerçevesinde ve kontenjan dâhilinde yapılır. Yurtdışı 

üniversitelerden yapılan başvurularda, yurtdışı üniversitenin Yükseköğretim Kurulu 

tarafından tanınması ve program eşdeğerliliğinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi 

gerekmektedir.  

13. Yurtdışı üniversitelerden yatay geçiş için başvuran adaylardan geçmek istediği 

programın ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip olanlar tüm derslerden 

başarılı olmak şartı aranmaksızın, diğer başvuru şartlarını sağladıkları takdirde kontenjan 

harici olarak programa kabul edilirler.  

14. İlgili yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen belirtilen özel durumlara haiz 

adayların yatay geçiş başvuruları bu madde hükümlerine göre değerlendirilir  

15. Açık ve uzaktan öğretim programlarından yatay geçiş için başvuran adayların, 

diğer başvuru şartlarına ilave olarak, genel ağırlıklı not ortalamalarının yüzlük sistemde en az 

80, dörtlük sistemde en az 3.15 olması veya sınava girdiği yıl itibariyle merkezi yerleştirme 

puanının geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olması 

gerekmektedir.  

16. Yurt içindeki uluslararası ortak diploma (lisans veya önlisans) programlarına 

(UOLP, UÖÖLP) veya diğer programlara devam eden öğrenciler Selçuk Üniversitesi’nde 

yürütülen uluslararası ortak diploma programlarına bu ilkeler çerçevesinde ve ayrıca bu 

programların gerektirdiği yabancı dil koşulunu sağladıkları takdirde kurumlar arası yatay 

geçiş başvurusu yapabilirler. Yurt içindeki uluslararası ortak diploma programlarına devam 

eden öğrenciler Selçuk Üniversitesi’nin eşdeğer diğer programlarına da bu ilkeler 

çerçevesinde kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Yurtiçindeki uluslararası 



ortak lisans programlarına devam eden öğrencilerden, yurtdışındaki üniversiteden akademik 

başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenler, yurtiçinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı durumu 

göz önüne alınarak bu ilkeler çerçevesinde Selçuk Üniversitesi’nin eşdeğer bir programına 

kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapabilirler.  

 

30.05.2013 tarih ve 2013/104 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir.  

 

 

 


