T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖN LİSANS VE
LİSANS ÖĞRETİMİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – Bu Yönerge, ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversiteler ile YÖK’ün
akredite ettiği yurtdışı üniversitelerin eşdeğer eğitim programlarından Bingöl Üniversitesi’nin
Ön Lisans ve Lisans programlarına, yatay geçişte uyulması gereken usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7’nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanan,
24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim
Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal,
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – Yönergede geçen;
a) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları
tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
b) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği
döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
c) İlgili Yönetim Kurulu: Bingöl Üniversitesi bünyesinde bulunan Fakülte /
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulunu,
d) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
e) Kurumlar arası yatay geçiş: ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversiteler ile
YÖK’ün akredite ettiği yurtdışındaki üniversitelerin eşdeğer programlarından Bingöl
Üniversitesi’ne yatay geçişi,
f) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunda bir diploma programına Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezî sınavla yerleştirilen en düşük
puanlı öğrencinin giriş puanını,
g) Kurum taban puanı: Bingöl Üniversitesi’nin bir diploma programına Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezî sınavla yerleştirilen en düşük
puanlı öğrencinin giriş puanını ifade eder.
Kontenjan
MADDE 4 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı
düzeyindeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
(2) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan
diploma programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.
(3) Yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim
Kurulu internet sayfasında ilan edilir.
(4) Ön lisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile
başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise
Temmuz ayı içinde ilan edilir.
(5) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde
ikinci ve üçüncü sınıflar için; beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar

için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş
kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.
(6) Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı, Yükseköğretim Kurulu tarafından, her yıl
düzenli olarak; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için; ÖSYM giriş genel kontenjanı
50 ve 50’den az olan diploma programlarında iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101
ve üzerinde olan programlarda ise dört olarak belirlenir. Ancak fakülte, yüksekokul veya
meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş
yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği
kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan
öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. İlave
kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai
saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Ön lisans diploma programları için
ikinci yarıyılda açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından
belirlenerek, en geç Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim
Kuruluna bildirilir.
(7) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay
geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine
kadar başvuruda bulunabilirler.
Geçişler
MADDE 5 – (1) Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans
diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(2) Yükseköğretim kurumlarında, ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı
bakımından bulunduğu sınıfın ilk % 10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci
öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu öğrenciler,
bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar
öğrenim ücretini öderler.
(3) Açık veya uzaktan öğretimden Üniversitemizin açık veya uzaktan öğretim diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim
programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki
genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezî
yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki kurum taban puanına eşit
veya o puandan yüksek olması gerekir.
(4) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim
veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
Ortak Programdan Diploma Programlarına Geçiş
MADDE 6 – (1) Ortak programa yerleşen öğrencilerin diploma programına geçiş
yapabilmesi için kontenjanlar en geç kayıt döneminden bir hafta önce her diploma
programının kontenjanı otuzdan az olmayacak şekilde senato tarafından belirlenir.
(2) Ortak programı başarı ile tamamlayan her öğrenciden, diploma programına
geçebilmeleri için ortak programdaki diploma programı sayısı kadar tercih alınır.
(3) Diploma programı öncesinde ortak program uygulayan yükseköğretim
kurumlarında, bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, merkezi sınav veya yetenek
sınavı ile yerleştirildikleri ortak program için ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma
programlarına, ortak programdaki genel not ortalamaları esas alınarak veya adayların merkezi
yerleştirme puanı ile genel not ortalamasının toplanması suretiyle elde edilen yerleştirme
puanı esas alınarak yerleştirilebilir. Adayların yerleştirme puanının eşit olması halinde

merkezî yerleştirme puanı daha yüksek olana öncelik tanınır. Bu kriterlerden hangisinin
uygulanacağı, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(4) Diploma programı seçimi öncesinde, yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre
öğrenim süresine dahildir.
(5) Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların aynı yükseköğretim kurumu
içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, bu
Yönetmeliğin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.
Değişim Programları ve Özel Öğrenci Olarak Ders Alma
MADDE 7 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan
öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci
olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların
kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki
yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.
(2) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim
süresine dahildir.
(3) Öğrencinin özel öğrenci olarak veya değişim programına katılarak aldığı derslerin
kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz.
(4) Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumuna öder.
(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili
yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli
olduğunu belgelemeleri gerekir.
Başvuru Ve Değerlendirme
MADDE 8 – (1) Yatay geçişler, eş değer öğretim programları arasında yapılır.
(2) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre
içerisinde yapılır.
(3) Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş
başvurusu yapamazlar.
(4) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil
etmez.
(5) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan birimlerimize yatay geçiş
için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olmak ya da ulusal
veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Üniversitemizin belirlediği başarı
düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
(6) Başvurulan yıl/yarıyıl’a kadar bütün derslerin alınmış ve genel not ortalamasının
100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir. Yapılan sıralamada not ortalamalarının
eşit olması halinde, öğrencinin yatay geçiş için başvurduğu programın yükseköğretim
kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme esas sınav puanı dikkate
alınır.
(7) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine
dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme
tabloları kullanılır.
(8) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, belirlenen kriterler çerçevesinde, ilgili
Yönetim Kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Yatay geçiş yerleştirme
işlemleri, ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.
(9) Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında olmak üzere, öğrencinin
kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma
programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı

da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim dönemi başlamasından itibaren en geç
bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim
kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma
programının ÖSYM Kılavuzunda ön görülen öğrenci kontenjanının % 10’unu geçememek
şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumda ÖSYS
puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul
edilir.
(10) Özel durumlarda yatay geçiş kapsamında olmak üzere şiddet olayları ve insani
kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit
edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay
geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenir.

Sonuçların İlanı Ve İntibak Programı
MADDE 9 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli
başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış
biçimde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.
(2) 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.
(3) Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni
akademik yıl/yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.
(4) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu
dersler muaf tutularak, ilgili komisyon öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak
ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak
programı belirler. Diploma programını bitirdiği birimimizden almış olduğu derslere göre
genel not ortalaması belirlenir.
(5) Bu Yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi
tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir.
Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş
MADDE 10 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim
kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel
kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönergenin konuyla ilgili
hükümlerine uygun olarak yatay geçiş yapabilirler.
(2) Bu kurumlardan 13.01.1985 tarih ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde sayılan
fiillere bağlı olarak, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için
başvuramazlar.
(3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki
yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren
iki yıl içinde geçiş için başvurabilirler. Bu başvurular kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine
göre değerlendirilir.

Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemize Yatay Geçiş
MADDE 11 – (1) Üniversite Senatosu tarafından yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan, her bir
program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenir.
Yurt dışı kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ve başvuru şartları, Yükseköğretim
Kurulu’na en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai bitimine kadar bildirilir.
Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında, tüm yükseköğretim kurumlarının yurtdışı öğrenci
kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.
(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Üniversitemiz birimlerine
geçişte, öğrencinin belirlenen minimum kurumlar arası yatay geçiş başarı şartlarını taşıması
gerekir. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre başvuran adaylarla birlikte, Türk
Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) gibi sınav sonuçlarına göre
başvuran adayların da olması ve Genel Not Ortalaması (GNO) eşitliği ile karşılaşılması
durumunda ÖSYM sınav puanı sonucuna göre başvuran aday öncelikle tercih edilir.
(3) Yurtdışındaki üniversitelerden yapılan başvurularda, öğrencinin yurtdışında
öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya
lisans diploması 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 Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
(4) Yurt dışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin, Üniversitemiz programlarına
geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, ÖSYM tarafından yapılan
sınavlardaki asgari puanlar ile bunlara eş değerliği kabul edilen sınavlar ve puanları,
Üniversitemiz tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte
Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri
için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.
Yürürlük
MADDE 12 – Bu Yönerge 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 13 – Bu Yönerge hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

