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KARAR 2018/133
Uşak Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi’nin aşağıda belirtilen şekilde toplantıya katılanların oy
birliğiyle uygunluğuna;
TC.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1– (1) Uşak Üniversitesi önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim
kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş ile çift anadal, yandal ve yükseköğretim
kurumları arasında kredi aktarımında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2– (1) Bu yönerge 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Yükseköğretim kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” esaslarına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3– (1)Bu yönergenin uygulanmasında;
a) Başarı notu: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme Kadar
almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre GANO (Genel Akademik Not Ortalaması)nı,
b) Ek Madde 1: 21.09.2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğin “Ek Madde 1”i,
c) Program: Uşak Üniversitesi kapsamındaki lisanS ve önlisans Programlarını,
ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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Genel İlkeler

Kontenjan
MADDE 4– (1) Başarı şartına bağlı yatay geçiş yapılacak diploma programlarına öğrenci
kontenjanları Yükseköğretim Kurulunca İlan edilir.
(2) Yükseköğretim kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ve 08 Temmuz 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu’nun almış
olduğu “Ek Madde 1” maddesi uygulama esaslarına göre belirlenir.
(3) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma
programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.
Geçişler
Başarı şartına bağlı olarak
MADDE 5– (1) Yatay geçişlerde önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılında,
lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına geçiş yapılamaz.
(2) Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO (Genel Akademik Not
Ortalaması) en az 100 üzerinden 60 (Altmış) / 4 üzerinden 2.50 (İki elli) olması ve başarısız dersi
bulunmaması gerekir. Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki not sistemine göre
başvuru yapabilecektir. Not dönüşümü ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(3) Tıp Fakültesi için Öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programında sorumlu olduğu tüm dersleri
başarmış olması ve bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO (Genel Akademik Not Ortalaması) 100
üzerinden en az 70 olması gerekir. Öğrencinin notu dörtlük not sistemine göre düzenlemiş ise yüzlük not
dönüşümü Uşak Üniversitesi not dönüşüm tablosuna göre yapılır. Dönüştürülen notun 70 ve üzerinde
olması gerekir.
(4) Tıp Fakültesine başvuran öğrencilerin geldiği entegre sistemde almış olduğu derslerdeki
uyumu en az %80 olmalıdır.
(5) Disiplin cezası alanlar, yükseköğretim kurumlarından disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar
yatay geçiş müracaatı yapamazlar.
(6) Üniversite içerisinde aynı diploma programlarının birinci öğretiminden ikinci öğretim
programına kontenjan sınırlaması olmaksızın geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma
programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
(7) İkinci 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.
(8) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay
geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için,
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öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki GANO’su 100 üzerinden 80 veya üzeri olması ile
kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o
yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(9) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir.
(10) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm/programlara yatay geçiş yoluyla alınacak
öğrencilerde başarı şartı kriterleri aranır.
Ek Madde 1 şartına bağlı olarak
MADDE 6– (1) Yatay geçişlerde Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının
başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.
(2) 2014-2015 Eğitim – öğretim döneminden önce yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan
hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil olmak üzere öğrencilerin söz konusu maddeden
yararlanmasına, bu durumdaki adayların intibakının ilgili kurullar tarafından yapılacaktır.
(3) Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde ilgili yükseköğretim programına
başvuru yapıldığı yılda ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanı dikkate alınacaktır.
(4) Her eğitim-öğretim dönemi için başvurular Üniversite tarafından ilan edilen yatay geçiş
takvimi doğrultusunda alınacaktır.
(5) Söz konusu madde uyarınca bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl
için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanı geçmemesi durumunda adayların kayıtları yapılacak
olup, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ise ÖSYM puanı en yüksek
adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.
(6) DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı
ile tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.
(7) Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim
mezunları tercih yaparak yerleştirilebildiğinden, bu programlara kayıtlı öğrencilerin ilgili yılın ÖSYS
Kılavuzunda yer alan tercih edilebilecekleri ve yerleşebilecekleri programlar için başvuru
alınabilecektir.
(8) Bu madde uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt
olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.
(9) Öğrencilerin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu
diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi
yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılmayacaktır.
(10) Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan
programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekmektedir. Hazırlık sınıfında veya
birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil
hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir.
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Başvuru ve değerlendirme
Başarı şartına bağlı
MADDE 7 – (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre
içerisinde yapılır.
(2) Başvuru değerlendirilmesi yapılırken, Öğrencinin GANO (Genel Akademik Not Ortalaması),
(Üniversitemizin not çizelgesine göre) ve geçmek istediği programın ortak ders sayısı başarısına bakılır.
(3)
İkinci Öğretim öğrencilerinden sınıf mevcudu içerisinde ilk %10 girenler
kontenjan dâhilinde Normal Öğretim programlarına yatay geçiş müracaatında bulunabilirler.
(4)
Ders içerikleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek öğrencinin alması
gereken ve muaf olduğu dersler belirlenir.
(5)
Yatay geçiş başvuruları geçiş yapılmak istenilen Fakülte / Yüksekokul /Meslek
yüksekokulu Dekanlık ve Müdürlüklerine süresi içinde yapılır.
(6)
Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi birimlerin yönetim kurullarınca
değerlendirilir. Her program için kontenjan sayısı asil ve yedek öğrenci olarak belirlenir. Kabul
edilip kayıt yaptırmayan öğrencinin yerine yedek sırasına göre öğrenci kabul edilir.
(7)
Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil
etmez.
(8)
Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının dönüştürülmesinde
Üniversitemizin dönüştürme tablosuna göre işlem yapılır.
(9)
Başarısız olan veya alt yarıyıllardan başarısız dersi olanlarla, alt yarıyıllardan hiç
almadığı dersi olan öğrencilerin yatay geçiş müracaatları değerlendirmeye alınmaz.
(10)
Disiplin cezası almış öğrencilerin başvuruları kabul edilmez.
(11)
Kayıtlı olduğu programa dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleştirilen öğrenciler ile
daha önce kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş yapmış öğrenciler yatay geçiş hakkından
yararlanamaz.
(12)
Tıp Fakültesi yatay geçiş değerlendirme puanı hesaplanmasında; öğrencinin
öğrenim programına kaydolduğu yıldaki yerleştirme puanı ile birlikte başarı notu dikkate alınır.
(13)
Tıp Fakültesi değerlendirme puanı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
a)
Öğrencinin ÖSYM Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavda aldığı
puan, sınava girdiği yılın Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi taban puanına bölünür ve 100 ile çarpılarak
öğrencinin yükseköğretim sınav puanı (A) elde edilir.
b)
Öğrencinin hâli hazırda okumakta olduğu tıp fakültesinden almış olduğu not çizelgesi
(Transkript) belgesindeki not ortalaması 100 puanlı değerlendirme sistemine uygun biçimde alınarak
başarı notu (B) elde edilir.
c)
Öğrencinin yükseköğretim sınav puanından elde edilen A puanının %50’si ile tıp fakültesi not
ortalaması çizelgesi (Transkript) notunun %50’si alınarak yatay geçiş puanı (C) elde edilir.
Ax0.50+Bx0.50=C (Yatay Geçiş Puanı)
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Ek Madde 1 şartına bağlı olarak
MADDE 8– (1) Ek Madde 1’e göre başvuruların değerlendirmesinde ise sadece öğrencinin kayıtlı
olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacaktır. Başarı vb.
şart aranmayacaktır.
(2) Öğrenciler Ek Madde 1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilecektir. Ancak, söz konusu
madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı
kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki dönemlerde (Güz veya Bahar) geri
dönebileceklerdir.
(3) Ek Madde 1’e göre değerlendirme işlemleri ise. Üniversite tarafından ilan edilen yatay geçiş
takvimi doğrultusunda tamamlanacaktır.
Sonuçların ilanı
MADDE 9– (1) Her diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme
sonuçları, müracaat edilen birim tarafından Üniversitemizin internet sayfasından duyurulur. Yatay geçiş
hakkı kazanan öğrencinin dilekçesinde belirttiği adresine karar yazılı olarak tebliğ edilir.
(2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday
ilan edilir. Belirlenen süre içerisinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler
çağrılır.
(3) Birimlerin yönetim kurulları bölüm başkanlıklarının da görüşünü alarak öğrencinin daha
önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin
hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini belirler, varsa alması gereken ilave derslerden oluşan bir
intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Belirlenen bu program öğrenciye tebliğ
edilir.
(4) Tıp Fakültesine Dönem V’ ten itibaren yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler mezuniyet başarı
sıralamasında değerlendirmeye alınmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum içi programlar arası yatay geçiş
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı
MADDE 10– (1) Üniversitemiz içerisinde eşdeğer önlisans diploma programları arasında 2. ve 3.
yarıyıllarda yatay geçiş yapılabilir. Lisans diploma bölümleri arasında ise 3. ve 5.yarıyılların başında (II
ve III sınıfların başında) yatay geçiş yapılabilir. Ara yarıyıllarda (Bahar) yatay geçiş yapılamaz.
(2) Üniversite içerisinde eşdeğer düzeydeki programlara geçiş kontenjanı, ilgili birim yönetim
kurulu kararı ile ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanlarının yüzde on beşini geçmeyecek
biçimde karara bağlanır. Belirlenen kontenjanlar başvuru ve değerlendirme takvimi ile birlikte
Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşen kurum içi yatay
geçiş kontenjanları üniversite Web sayfasında ilan edilir.
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(3) Başvuruların alınması, değerlendirmelerin yapılması ve sonuçların ilan edilmesinde aşağıda
belirtilen ölçütler dikkate alınır.
(4) Kurum içi yatay geçişlerde:
a) Öğrencinin daha önce üniversite içinde yatay geçiş yapmamış olması gerekir. Kurum içi yatay
geçiş yaptıktan sonra tekrar eski programa dönüş yapılamaz.
b) Genel akademik not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2,50 olması gerekir.
Değerlendirme
MADDE 11– (1) Uşak Üniversitesi’nin hâlihazırda eğitim-öğretime devam edilen programlarına
kurum içinde faaliyet gösteren programlara yapılan Yatay Geçiş Müracaatlarında Genel Not Ortalaması
sırasına göre işlem yapılır. Notlar büyükten küçüğe doğru sıralanır.
(2) Dörtlük veya Yüzlük sisteme göre belirlenen genel akademik not ortalamalarının birbirlerine
dönüştürülmesinde Uşak Üniversitesi senatosunca belirlenen not dönüştürme çizelgesi esas alınacaktır.
(3) Kurum içi yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri,
değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili birimce internet sayfasında ilan
edilir.
(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri ve derslere başlamaları diğer öğrencilerle
aynı zamanda yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurumlar Arası Yatay Geçiş, Değerlendirme, Yurt Dışı Öğretim Kurumlarından Yatay Geçiş
Kurumlar arası yatay geçiş
MADDE 12– (1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer
diploma programları arasında ve yükseköğretim kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlara göre yapılır.
(2) Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait not ortalamasının en az 100 üzerinden
60 (altmış) 4 (dört) üzerinden 2,50 (iki elli) olması gerekmektedir. Öğrencinin kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumundaki not sistemine göre başvuru yapabilecektir. Not dönüşümü ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
(3) Ön lisans derecesi verilen diploma programların da; yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve
değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.
(4) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü
sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan
edilir.
(5) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş
yapmak isteyen öğrenciler, Üniversite tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda ilgili birime
başvuruda bulunurlar.
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(6) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf
tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not
ortalaması belirlenir.
(7) Yurt dışındaki diploma programlarından yatay geçiş müracaatı olmaması durumunda boş kalan
kontenjanlar yurt içindeki yatay geçiş kontenjanlarına aktarılamaz.
Değerlendirme
MADDE 13– (1) Yatay Geçiş müracaatında bulunan öğrencilerin başarı notları sıralanır. (Notların
eşit olması durumunda Üniversiteye giriş puanı ve sırası dikkate alınır.)
(2) Dörtlük veya Yüzlük sisteme göre belirlenen genel akademik not ortalamalarının birbirlerine
dönüştürülmesinde Uşak Üniversitesi Senatosunca belirlenen not dönüştürme çizelgesi esas alınacaktır.
(3) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların
isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili birimce internet sayfasında
ilan edilir.
(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri ve derslere başlamaları Üniversite
tarafından ilan edilen yatay geçiş takvimine göre gerçekleştirilir.
Yurt dışı öğretim kurumlarından yatay geçiş
MADDE 14– (1) Birimlerin yönetim kurullarının teklifi ve senatonun onayı ile bir program için
kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde yurtdışı kontenjanı belirlenebilir.
Yurtdışı öğrencilerinin yatay geçiş şartları kurumlar arası yatay geçiş öğrencileri ile aynıdır.
(2) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş müracaatında bulunan öğrencinin
yatay geçiş yapmak istediği diploma programına geçişi için yurtdışında yükseköğrenim gördüğü tüm
derslerden başarılı olmak şartı ile yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin
yatay geçiş başvurusu senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurtdışı yatay geçiş kontenjanı
kapsamında değerlendirilir.
Yönergede bulunmayan haller
MADDE 15– (1) Yönergede bulunmayan hallerde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile Üniversite Senatosunca alınacak
kararlar doğrultusunda yapılacak işlemler uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 16- (1) 14.08.2014 tarih ve 2014/153 sayılı Uşak Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17– (1) Bu yönerge Uşak Üniversitesi Senatosunca kabul tarihinde yürürlüğe girer.
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Yürütme
MADDE 18– (1) Bu yönerge Uşak Üniversitesi Rektör’ü tarafından yürütülür.

