Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Düzeyinde
Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1)- Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretim Kurumları Arasında
Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve
Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğine uygun olarak
yatay geçiş koşullarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1)- Bu Yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanarak yürürlüğe
konulan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş
Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Başvuru koşulları ve intibak işlemleri
MADDE 3- (1)- Yatay geçişler ancak, eşdeğer eğitim programları uygulayan yüksek-öğretim
kurumları arasında yapılır.
MADDE 4- (1)- Öğrenci yatay geçiş başvurusunu, geçmek istediği yükseköğretim
kurumuna, ders yılı veya yarıyılın başlamasından 10 gün öncesine kadar yapmak zorundadır.
MADDE 5- (1)- Yükseköğretim kurumunun ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz.
Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş koşulları
MADDE 6- (1)- Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş koşulları;
a) Yatay geçiş için başvurduğu sınıfa kadar, ayrılacağı kurumdaki programın/bölümün bütün
derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması,
b) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not
ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri 4 tam
not üzerinden 2.00 olması gereklidir.
Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında aslı ve sürekli kamu hizmetlerinde
görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü
oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim öğretim programının son sınıfı yada
son yarıyılı dışında her sınıfa ya da yarıyıla, eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren en
geç bir ay içinde, bulundukları eğitim öğretim programının puanı, geçiş yapmak istedikleri
programın en düşük puanından yüksek olması koşulu ile yatay geçiş yapabilirler.
MADDE 7- (1)- Lisans ve önlisans bölüm ve programlarının son sınıflarına veya son
iki yarıyılı başına yapılacak geçiş için öğrencinin;
a) Yatay geçiş için başvurduğu sınıfa kadar, ayrılacağı kurumdaki bölüm/programının bütün
derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması,
b) Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son
iki yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 65 veya eşdeğeri 4 tam not üzerinden 2,5 olması,
c) Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun ise en az % 70 veya eşdeğeri 4 tam not
üzerinden 3,0 olması gereklidir.

MADDE 8- (1)- Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar yatay
geçiş başvurusu yapamazlar.

MADDE 9- (1)- Yurtdışı yatay geçiş kontenjanı ayrılması koşuluyla; yabancı ülkelerdeki
yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize başvuran öğrencilerin, yabancı ülke
yükseköğretim kurumlarından yabancı dil hazırlık sınıfı dışında en az iki yarıyıl okumuş ve
yılsonu sınavlarını başarmış olması, 3. ve 4. maddelerde belirtilen diğer konuları yerine
getirmiş olması koşulu aranır. İlk yıl/iki yarıyıl sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim
kurumlarından ilk yıl sonunda geçiş yapılmaz. Ancak, öğrencinin anne ve babasının, devlet
hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi; işçi ise kesin
dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı dışında en az bir yarıyıl okumuş ve yarıyıl sonu
sınavlarını başarmış olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir.
MADDE 10- (1)- İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, ikinci öğretim programlarından
normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Ancak hazırlık sınıfı dışında,
bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk yüzde on’a (% 10) girmek koşuluyla bir
üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler, ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek kaydıyla örgün
öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler. Örgün öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş
yapılabilir. Bu yatay geçişlerde de örgün öğretimde uygulanan yasa, yönetmelik vb.
hükümleri uygulanır.
I.öğretimden II. öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler, II. öğretim için belirlenen
ücreti ödemek zorundadırlar.

MADDE 11- (1)- Üniversitemizin tüm fakülte ve yüksekokullarına yatay geçiş başvurularının
kabulünde öğrencinin yerleştirildiği yıldaki ilgili bölümün / programın ÖSYM taban puanı
(lise birincisinin puanı dikkate alınmayacaktır); başvurduğu fakültenin / yüksekokulun ilgili
bölüm ve programın o yıldaki taban puanının 10 puan altına, eşit veya daha fazla olması
koşulu aranır.
MADDE 12- (1)- Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde sıralama, öğrencinin
ayrılacağı kurumdan sağladığı genel başarı ortalamasının Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi not
sistemine dönüştürülmesiyle yapılır. Başarı ortalamasının eşit olması halinde ÖSYM puanı
dikkate alınır.

MADDE 13- (1)- Üniversitemizin, bazı derslerin yabancı dil okutulduğu lisans ve önlisans
programına yatay geçişlerde; yabancı diller bölümü tarafından yapılacak olan yabancı dil
yeterlik sınavında başarılı olmaları koşulu aranmaktadır.

MADDE 14- (1)- Fakülte ve yüksekokulların aradığı diğer koşullar.
MADDE 15- (1)- Yatay geçiş hakkı kazanan ve kaydı yapılan öğrenciler, geldikleri

yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden, kesin kayıt oldukları programın
öğretim planında yer alan derslere içerik yönünden 2/3 benzerlik gösteren ve kredi açısından
eşdeğer olanlardan muaf tutulurlar. Bu öğrencilerin intibakları, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ve
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu’nca belirlenen usullere göre ders başarı notları
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi not sistemine dönüştürülerek, bölüm kurulu kararları
doğrultusunda ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.
MADDE 16- (1)- Öğrenciler, yatay geçişin gerçekleştiği yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt
dönemi sonuna kadar, intibak listelerine itiraz edebilirler; bu başvurular ilgili birimin
yönetim kurulunca karara bağlanır.

Başvuru için gereken belgeler
MADDE 17- (1)- Başvuru için gereken belgeler
a) Not durum çizelgesi (transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı,
öğrenim gördüğü dersler ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı. (yabancı
dilde olanların Türkçe’ye çevirtmeleri gerekmektedir.)
b)Yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin yabancı dil hazırlık belgesinin
onaylı fotokopisi.
c) Disiplin cezası almadığını gösterir belge.
ç) ÖSYS sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi.
d) İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu
itibariyle % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.
e) Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı Yükseköğretim kurumunu tanıtan
dokümanların eklenmesi yararlıdır.
f) Başvurular; bir dilekçe ile ilgili belgeler eklenerek fakülte dekanlığı veya yüksekokul
müdürlüğüne eğitim öğretim yılı başlamasından 10 gün öncesine kadar yapılır.
g) Posta ile başvuru kabul edilir. Ancak postada geciken başvurular işleme konulmaz.
MADDE 18- (1)- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer ilgili
yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19- (1)- Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20- (1)- Bu Yönergeyi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

Üniversite Senatosu’ nun 11 Ocak 2007 tarih ve 14/4 sayılı kararıyla onaylanmıştır

