T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR
ARASINDA GEÇİŞ YÖNERGESİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmenlik çerçevesinde Ondokuz Mayıs
Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve bölümleri arasındaki yatay geçişler ile
kurumlar arası eşdeğer diploma programlarına geçişte uyulması gereken usul ve esasları
düzenlemektir.
Hukuki dayanak
MADDE 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi ve 44 üncü maddesinin (c) fıkrası ile 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” hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
(Değişik: Senato tarih ve karar sayısı 31.03.2016/76)
Tanımlar
MADDE 3- Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni,
b) Aynı düzeyde (eşdeğer düzeyde) program: Önlisans veya Lisans diploma
programlarından her birini,
c) Kurum içi yatay geçiş: Ondokuz Mayıs Üniversitesinde aynı düzeydeki diğer
diploma programlarına geçişi,
ç) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar
tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından Ondokuz
Mayıs Üniversitesindeki eşdeğer eğitim veren fakülte, yüksekokul veya bölüme yapılan
geçişi,
d) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin
Üniversitemiz bünyesindeki iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı
diploma alabilmesini sağlayan programı,
e) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları
taşıması kaydıyla, Üniversitemiz bünyesindeki başka bir diploma programı kapsamında belirli
bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge
(yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
f) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya
bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması
düzenlenen yükseköğretim programlarını,
g) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından
içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını, ) Farklı
Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına
yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak 2010
yılından itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS -3 ile YGS -4),
EA Puan Türü (YGS -5 ile YGS -6), Matematik – Fen (MF) Puan Türü, Türkçe – Matematik
(TM) Puan Türü, Türkçe – Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere
yedi puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve
DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1
SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matematik–Fen Puan Türüne, EA-2
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Türkçe – Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan Türüne, DİL ise Yabancı Dil
Puan Türüne karşılığını,
ğ) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme
kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklı not ortalamasını,
h) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda
yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar yönetim kurulunu, meslek
yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
ı) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş
yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve
uygulamalardan oluşan programı,
i) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı
öğrencinin giriş puanını,
j) Merkezi sınav: ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavını, ifade eder.
Genel ilkeler
MADDE 4 –(1) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans
diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki
yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. (Değişik: Senato tarih ve karar sayısı
31.03.2016/76)
(2)Üniversitemizde 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.
(3)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 dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
(4)Uzaktan öğretimden 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 ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin
diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(5)Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim veren diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir.
(6)Başka Yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yapılan yatay geçiş
başvurularında, başvurulan programın I. ve II. Öğretim programı var ise bu programlardan
sadece birisi için tercih yapılabilir.
Kurum içi programlar arası yatay geçiş
MADDE 5 –(1) Üniversitemizde eşdeğer düzeyde diploma programlarına yatay geçiş
kontenjanları, ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yıllık yüzde onbeşini
geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun
kararı ile belirlenir. (Değişik: Senato tarih ve karar sayısı 31.03.2016/76)
(2) Yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban
puanları ve başvuru şartları son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde
üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.
(3) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya
meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul,
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konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı
belirlenebilir.
(4) Üniversitemiz bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan
türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için,
öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli
olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına
eşdeğer yurt içindeki diğer devlet üniversiteleri diploma programlarının en düşük taban
puanından az olmaması gerekir.
(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen diploma programlarına kurum içi yatay
geçişlerde diğer şartların yanı sıra özel yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
Başvuru ve değerlendirme
MADDE 6 –(1) Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
(2)Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan
komisyonlar yapar ve yatay geçiş işlemleri ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
(3)Başvuruların değerlendirilmesinde, aynı puan türündeki programlara geçiş için genel
not ortalamasının %60’ı ve merkezi yerleştirme puanının %40’i; farklı puan türlerindeki
programlara geçiş için ise genel not ortalamasının %30’ı ve merkezi yerleştirme puanının
%70’i esas alınarak başarı puanları hesaplanır ve kontenjan dahilinde yerleştirme yapılır.
(4)Meslek Yüksekokullarındaki Başvuruların değerlendirilmesinde, ÖSS/LYS puan
şartı aranmaksızın, genel not ortalamasına göre yerleştirme yapılır.
Kurumlar arası yatay geçiş
MADDE 7- (1) Üniversitemize yatay geçişler diğer yükseköğretim kurumlarındaki aynı
düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yapılır.
(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş
olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının; önlisans programları için 100 üzerinden 60
veya 4 üzerinden en az 2.00, Tıp Fakültesi hariç diğer lisans programları için 100 üzerinden
en az 70 veya 4 üzerinden en az 2.50 olması, Tıp Fakültesi öğrencileri için ise 100 üzerinden
en az 70 veya 4 üzerinden en az 2,91 olması gerekir.(Değişik: Senato tarih ve karar sayısı
19.07.2018/234)
(3) Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu
bünyesindeki diploma programları için belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve
değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitemiz internet sayfasında ilan
edilir.
(4) Önlisans 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) Üniversitemiz bünyesinde lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört
yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları 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) 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 diploma programlarda ise dört kurumlararası yatay
geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak Üniversitemiz
bünyesindeki fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin
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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.
Önlisans 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) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan Üniversitemiz
bölüm/programlarına yatay geçiş için Üniversitemizin yapacağı yabancı dil yeterlilik
sınavından en az 70 puan almak ya da ÜDS veya KPDS’den en az 70 veya uluslararası
geçerliliği bir sınavdan buna eş değer bir puan aldığını başvuru sırasında belgelemek şarttır.
(8) Kontenjan sınırlaması bulunmayan uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş
yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar
Üniversitemize başvuruda bulunurlar.
(9) Yatay geçişle gelen öğrencilerin genel not ortalaması, önceki diploma
programından almış olduğu dersler muaf tutulduğu derslerin notları ve diploma programını
bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre belirlenir. (Değişik: Senato
tarih ve karar sayısı 31.03.2016/76)
Değerlendirme
MADDE 8 –(1) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu
olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde
Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilir.
(2) Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ön
incelemeye tabi tutulur. Koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye
alınmaz, birimlere iletilmez ve red nedenleri Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
Başvuruların değerlendirilmesi sonucu kazanan adayların listesi ders intibakları için ilgili
akademik birimlere gönderilir.(Ek- Senato tarih ve karar sayısı 21.08.2014/244 )
(3) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlara başvuran adayların
değerlendirmesinde, adayın başvuru yaptığı ÖSYS puan türünde almış olduğu ÖSYS puanı ve
100 puan üzerinden GANO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak adayın
değerlendirme puanı hesaplanır. (Senato tarih ve karar sayısı 19.07.2018/234)

(4) Dörtlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının yüzlük sisteme
dönüştürülmesinde, öğrencinin daha önceki yükseköğretim kurumunca düzenlenen karşılıklar
yoksa Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
(Ek-Senato tarih ve karar sayısı 21.08.2014/244 )
(5) Meslek Yüksekokullarındaki Başvuruların değerlendirilmesinde, ÖSS/LYS puan
şartı aranmaksızın, genel not ortalamasına göre yerleştirme yapılır.
(6) Yatay geçiş başvuruları, Üniversitemizin Akademik Takvimde derslere başlama
tarihi olarak tespit edilen tarihten en az 10 gün önce bitecek şekilde Senato tarafından belirlenen
tarihlerde yapılır.
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(7) İlan edilen kontenjan sayısınca asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen
süre içinde kayıt için başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin kayıt başvurusu alınır.
(8) Üniversitemize yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibakları, bu öğrencilerin
yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.
(9) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvuruları, “Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmenliği”nin 13 üncü
maddesi ile bu yönergenin hükümlerine göre değerlendirilir.

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından üniversitemize yatay geçiş
MADDE 9 – (1)Üniversitemize yatay geçişler; yurtdışı yükseköğretim kurumlarındaki
aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yapılır.
(2) Üniversitemiz senatosu tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir
program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen
yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversitemiz senatosu tarafından
belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim
Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir.
Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci
kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.
(3) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından üniversitemize yatay geçiş için,
bu Yönergenin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı
şartları aranır.
(4) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin
Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci
kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden
başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin
yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
(5) Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurtdışında öğrenim
gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans veya lisans
diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve
kayıtlı olduğu diploma programının, Üniversitemizde yatay geçiş için başvurduğu önlisans
veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı
aranır.
(6) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim
programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari
puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir.
Eşdeğerliliği kabul edilen sınavlar ve puanları
a) SAT I sınavından başvuracağı bölüme göre en az 1000 ile 1100 toplam puan almış
olmak,
b) GCE (General Certificate Education-A level) sınavında, en az biri başvurulan
programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi almış ve konulardan aldıkları
notların ortalaması C ve üzeri olmak,
c) ACT sınavında; Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite)
puan olarak en az 24 puan almış olmak,
ç) Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, Fen dalında (Scientific Stream)
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tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olmak,
d) Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında fen dalında
(Scientific Stream) diploma notu en az 70 olmak,
e) Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu
en az 28 ile 32 olmak,
f) TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve
bronz madalya almış olmak,
g) ABİTUR sınavından en fazla 4 puan almış olmak,
ğ) Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao) başvurulan
programın puan türünde 750 üzerinden en az 490 almış olmak,
h) Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavından sayısal ve
eşit ağırlıklı puanla öğrenci kabul eden bölümler için 240 üzerinden en az 190, diğer
bölümler için en az 175 puan almış olmak,
ı) Libya’daki Al- Shada -Al –Thanawiya (Baccalaureate) Sınavından Mühendislik ve
Fen Fakültesi Bölümleri için en az 195, diğer bölümler için ise 185 taban puanı almış olmak,
i) İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 ve
“Pişdaneşgahi” bitirme notu en az 12/20 olmak,
j) Yunanistan Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan
almış olmak,
k) Makedonya Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan
almış olmak,
l) Kosova Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış
olmak,
m) Fransız Bakalorya diplomasına sahip olmak ve diploma notu en az 12 olmak,
Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 10 –(1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden
gelecek o ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu Yönergenin 9 uncu
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi değildir.
(2) Değerlendirmeler eşdeğer programlardan başarı sıralamasına göre yapılır.
Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş
olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.00) ve
aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekir.
Değişim programı öğrencilerinin ders alması
MADDE 11 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı
olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde
başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri,
üniversitemizdeki ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma
programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. (Değişik: Senato tarih ve karar sayısı
31.03.2016/76)
(2) Öğrencinin değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir. (Değişik:
Senato tarih ve karar sayısı 31.03.2016/76)
(3) Değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim
kurumuna öder. (Değişik: Senato tarih ve karar sayısı 31.03.2016/76)
(4) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi
aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.
MADDE 12 – (1) Bu yönergede yer almayan hususlarda 24 Nisan 2010 tarih ve 27561
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sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 –(1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 –(1) Bu Yönergeyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönergenin Yürürlüğe Girdiği Üniversite Senatosunun
Tarihi
Sayısı
23.06.2010
2010/108
Değişiklik Yapılan Yönergenin Yürürlüğe Girdiği Üniversite
Senatosunun
Tarihi
Sayısı
02.09.2010
2010/175
09.12.2010
2010/240
21.06.2012
2012/147
21.08.2014
2014/244
31.03.2016
2016/76
19.07.2018
2018/234
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