T.C.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- Bu ilkelerin amaç ve kapsamı, Adıyaman Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim - öğretim
programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul işlemlerini düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- Bu ilkeler, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Yükseköğretim
Kurumlannda Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çif t Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin maddelere dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM ORTAK HÜKÜMLER
MADDE 3- Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyıllarında, lisans programlarının ilk
iki ve son iki yarıyıllarında yatay geçiş yapılamaz.
MADDE 4- 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.
Bu öğrenciler yatay geçiş kazandıkları yılın sadece ilk yarıyılı için birinci öğretim öğrencilerinin ödediği
katkı payım öderler.
MADDE 5 - Üniversite içinde 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.
MADDE 6 - Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan
komisyonlar yapar. Kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen tüm öğrencilerin başvuruları, her
eşdeğer program için ayrı ayrı olmak üzere; ÖSYM yerleştirme puanının 100’lük sisteme
dönüştürülmüş halinin % 70’i (Ön lisans düzeyinde sınavsız yerleştirilen adaylarda OBP puanının
% 70'i) ile GNO ‘nın (4’lük notların 100'lük sisteme dönüştürülmesinde YÖK’iin dönüşüm tablosu kullanılır)
100’lük sisteme dönüştürülmüş puanının % 30’nun topl amı dikkate alınarak en yüksekten başlanarak
sıralama yapılır. Puanların eşitliği durumunda, öncelik ÖSYM yerleştirme puanı yüksek olan öğrenciye
verilir.
MADDE 7 - Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asil ve yedek aday belirlenir.
Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asil adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay
geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer
öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapı lır.
MADDE 8 -Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyı 1/yıl kaybı olmaması gerekir.
MADDE 9 - Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış
olmaları şarttır.
MADDE 10100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemd eki karşılıkları YÖK dönüşüm
tablosuna göre yapılır.
MADDE 11- Ön başvurular https://adiyaman.edu.tr/ adresi üzerinden yapılır. Adaylar, istenen
belgeleri sisteme yükleyerek ön kayıt işlemlerini akademik birimlere şahsen gelmelerine gerek
kalmadan ön kayıt işlemlerini tamamlar. Ön başvurusu tamamlanmış ancak eksik bilgi ve belgeyle
başvurmuş adaylara e-posta adreslerinden bildirim yapılacaktır. Bu bildirim sonrası üç gün
içerisinde düzeltmenin yapılması gerekmektedir. Öğrencinin kendisinden ve e - postadan
kaynaklanan gecikmeden Üniversitemiz sorumlu değildir. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar
https://adiyaman.edu.tr/ adresinden duyurulur. Kesin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen
sürelerde şahsen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek kayıt ol acaklardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLER:
MADDE 12-Adıyaman Üniversitesi içi yatay geçişler her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan
başlamak ve beşinci yarıyıl dâhil olmak üzere ilgili kurullarca belirlenen kontenjan dâhilinde kurum
içi yatay geçiş imkânı sağlanabilir. Hangi diploma programlan için kurum içi yatay geçiş kontenjanı
belirleneceği, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının
yüzde on beşini geçmeyecek biçimde ilgili birim kurullarında karara bağlanır.
MADDE 13- Adıyaman Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan
türü ile öğrenci kabul eden diploma programlan arasında 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 üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı
aranır.
MADDE 14- Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer
şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
MADDE 15- Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrencinin Genel Not Ortalamasının (GNO)'sunun 100
üzerinden 6ü, 4.00 üzerinden 2.30 olması gerekir.
MADDE 16- Kayıt dondurma haricinde yarıyıI/yı 1 kaybının olmaması,
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞLER
MADDE 17 - Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programlan uygulayan Yükseköğretim Kurumlan
arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
MADDE 18 -Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 -4 üzerinden 2.30 - olması gerekir.
MADDE 19 - 18. Maddede başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak
istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
MADDE 20-(Değişik:RG-14/1/2017-29948) Yatay geçişle gelen öğrenciler önceki diploma programından
eş değer kabul edilen derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS veya ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması
ve en az CC harf notu almış olması şartıyla derslerden başarılı sayılırlar. Öğrenciler CC harf notu altındaki
DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır.
Derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak bu derslere ilişkin daha önce alınan başarı
notları 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürülerek transkriptine işlenir ve GNO’suna dâhil
edilir. Not dönüşüm tablosu ibraz edilmediği takdirde YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas
alınarak transkriptine işlenir. Bu öğrenciler eğitim-öğretim yılı dönemlerinde 40 AKTS kredi miktarı kadar
ders alabilirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yurtdışı Yükseköğretim Kurulularından Yatay Geçiş
MADDE 23 - Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından eş değer diploma programlarına yapılacak yatay
geçişler için kontenjanlar Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulları kurullarının talepleri doğrultusunda
senato tarafından belirlenir.
MADDE 24 - Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Adıyaman Üniversitesi’ndeki diploma
programlarının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim
gördüğü tüm derslerden başarı şart ı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
MADDE 25 - Yurtdışı Üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim

gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye
yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının
yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğeri iğinin Üniversite tarafından
kabul edilmesi şartı aranır.
MADDE 26 - Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim
programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi tarafından yapılan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında ilgili puan türünde ön lisans
programlan için en az 140, Lisans programları için ise 180 puan veya aşağıda belirtilen Adıyaman
Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygun Görülen Eşdeğer Sınav ve
Taban Puanlar aranacaktır.

BASA *1 ŞARTI TABLOSU 1
S.N
0

1

SINAV VEYA
DİPLOMA TÜRÜ
Üniversitemiz ve/veya
Türkiye’deki diğer
Üniversiteler tarafından
yapılan Yurtdışından
veya yabancı uyruklu
Öğrenci Kabul Sınavı

2
SAT I sınavı
3
GCE (A level) sınavı

4
Ürdün ve Filistin'de
yapılan Tavvjihi
sınavları

B AŞ ARI ŞARTI
Tam notun 100 üzerinden en
az 50’sine sahip olmak.

En az 1000 toplam puan ve en
az 500 matematik puanı
almak.
En az biri başvurulan
programla ilgili olmak üzere en
az 3 konuda A seviyesine sahip
olmak.

BAŞARI ŞARTI (TIP
FAKÜLTESİ)
Tam notun 100 üzerinden en
az 80’ ine sahip olmak.

En az 1100 toplam puan ve en
az 750 matematik puanı
almak.

a) Matematikten en az A
level,
b) Fizik, Kimya,
Biyolojinin en az ikisinden A
seviyesine sahip olmak.
Fen dalında (Scientifıc Stream) tüm Fen dalında (Scientifıc Stream)
derslerden alınan sınav not tüm derslerden alman sınav not
ortalaması 100 üzerinden en az 80 ortalaması 100 üzerinden en az
90 olmak.
olmak.

Diploma notu en az 30
Yurtdışından
veya Diploma notu en az 30 olmak.
olmak.
yabancı
uyruklu
Bakalorya diploması
6
ABITUR sınavı
En az 4 puan almak.
1 (bir) ile mezun olmak.
7
Matura Sınavı
1 (bir) ile mezun olmak.
Fen
(sciencereasoning), Fen (sciencereasoning),
Matematik (math) ve toplam Matematik (math) ve toplam
ACT (American
8
puan olarak en az 21 puan almak. puan olarak en az 24 puan
College Test) sınavı
almak.
Mühendislik Fakültesi
için en az 24 puan almak.
Fransa’da yapılan
Sınavdan en az 12/20 puan
Sınavdan en az 16/20 puan
9
almak.
Bakalorya Sınavı
almak.
Fen dalında (Scientifıc Stream) Fen dalında (Scientifıc
Lübnan'da yapılan
diploma notu 100 üzerinden en az Stream) diploma notu 100
Bakalorya
10
65 olmak.
üzerinden en az 80 olmak.
(Baccalaureat
Libanais) sınavı
Başvurulan
programın
puan Başvurulan programın puan
Çin Halk
türünde 750 üzerinden en az 540 türünde 750 üzerinden en az 600
Cumhuriyeti'nde
11
puan almak.
puan almak.
yapılan Üniversite
giriş sınavı (Gaokao)
Suriye'de yapılan AlSuriye'de yapılan AlSuriye’de yapılan Al12
5

Shahada-Al
Thanawiyya(Baccalaur
eate) sınavı

Libya’da yapılan AlShahada-Al
13
Thanavviyya
(Baccalaureate) sınavı
Türkmenistan Attestat 0
SrednamObrazovanii
14
Sınavı

15

Kırgızistan Ulusal Burs
Sınavı

Shahada-Al
Thanavviyya
(Baccalaureate) Sınavından 240
üzerinden en az 200 puan
almak.
Shahada-Al Thanavviyya
(Baccalaureate) Sınavından 240
üzerinden;
Mühendislik Fakültesi için fen
dalında (Scientifıc Stream) en az
185,
iktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi için LiteraryStream en
az 170,
Fen-Edebiyat Fakültesi için alanı
ile ilgili puan türünde olmak üzere
en az 165,
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü için fen
dalında (ScientifıcStream) en
az 155, Eğitim Fakültesi için
alanı ile ilgili puan türünden en
az 170, Diğer bölümler için
alanı ile ilgili puan türünde
olmak üzere en az 160 puan,
Fen dalında(ScientifıcStream) Fen dalından ScientifıcStream)
240 üzerinden, Mühendislik 240 üzerinden en 200 puan
Fakültesi Bölümleri için en az almak.
185, diğer bölümler için en az
170 puan almak.
5 üzerinden en az 3 puan
5 üzerinden en az 4 puan almak
almak.

MaingTesting Sınavından 245
üzerinden en az 114 puan almak.

Tam notun en az % 80'ine
16 Orta öğretim puanı ile
sahip olmak.
gelen adaylar
Fen
ve
Matematik
17 alanındaki
Bilim
Olimpiyatlarında

MaingTesting Sınavından 245
üzerinden en az 200 puan almak.
Tam notun en az % 90'ına
sahip olmak.
Altın veya gümüş madalya
almış adaylar.

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve Altın, gümüş ve bronz madalya
18 katıldığı yurtdışından veya almış
adaylar
ile
Matura
yabancı uyruklu
diplomasına sahip adayların
bilim olimpiyatlarında
başvurulan kabul edilebilir,
İran’da lise diploma notı En az 12/20 ve “Pişdaneşgahi’ En az 16/20 ve “Pişdaneşgahi”
bitirme notu en az 12/20
bitirme notu en az 16/20 olmak.
19 ortalaması
(DiplomeDebirestan)
olmak,

20

21

22

23

24

Yunanistan Üniversite
Giriş Sınavı
Makedonya Üniversite
Giriş Sınavı
Kosova Üniversite
Giriş Sınavından
TQDK Sınavı
(Azerbaycan
Üniversite Giriş
Sınavı)
Yukarıdaki sınav
listesinde yer almayan
diğer ülkelerden
Üniversitemize
başvuran öğrenci
adayları YÖS veya
eşdeğeri bir sınavdan
yeterli puanı almış
olmalıdır.

Tam puanın en az % 50'si veya
üzerinden puan almış olmak,

Tam puanın en az % 80'i veya
üzerinde puan almış olmak,

Tam puanın en az % 50’si veya
üzerinden puan almış olmak,

Tam puanın en az % 80’i veya
üzerinde puan almış olmak,

Tam puanın en az % 50'si veya
üzerinden puan almış olmak,
En az 400/700,

Tam puanın en az % 80'i veya
üzerinde puan almış olmak,
En az 550/700,

Üniversitemiz, “Y urtdışmdan Adıyaman Üniversitesi Tıp
veya yabancı uyruklu Öğrenci Fakültesi “Yurtdışmdan veya
Kabul Komisyonu” tarafından yabancı uyruklu Öğrenci Kabul
başarılı olarak değerlendirilir. Komisyonu” tarafından başarılı
olarak değerlendirilir.

ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler
MADDE 27- Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
“Yükseköğretim Kurumlannda Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri uygulanı r.
MADDE 28- Bu esaslar Adıyaman Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
MADDE 29- Bu esaslarda belirtilen hükümleri Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

