
 “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında GeçiĢ, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik”uygun olarak 2020-2021 öğretim yılı GÜZ yarıyılında 

kurumlar arası yatay geçiş yoluyla 24 Temmuz 2020 - 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında 

öğrenci başvuruları alınacaktır. 

 

GENEL ESASLAR 

1- Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma 

programlarının ilk yarıyılı ve 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, Hazırlık sınıfı hariç bulundukları sınıfın 

bütün derslerini vermiş öğrencilerin ikinci öğretim diploma programlarından başarı 

bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler 

birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. 

Aynı yükseköğretim kurumunda 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- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, 

öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 

üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleşme puanının, 

geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya 

yüksek olması gerekir.  

 

4- Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren 

diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  

 

BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME 

5- Başvurular ilgili akademik birimlere Ģahsen veya posta/kargo ile yapılacaktır.  Posta / 

kargoda yaşanacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 30.07.2020 

tarihinden sonra gelen posta başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır 

 

6- Yatay Geçiş ile gelen öğrencinin, muaf olacağı dersler ve alması gereken dersler ilgili 

birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu yönetim kurulu kararı, kesin kayıt 

tarihinin bitiminden itibaren on (10) iĢ günü Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemine 

girilir. Bu tarihten sonra gelecek muafiyet talepleri dikkate alınmaz. 

 

7- Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler 

çerçevesinde ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.  

 



8- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

 

9- Yatay geçiş başvurusunda bulanabilmek için öğrencinin geldiği üniversitede tüm 

derslerini başarmış ve alttan başarısız dersinin bulunmaması gerekir. 

 

10- Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar 

yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içeresinde asıl adayların kesin kayıt yapmaması 

halinde sırayla yedekler çağrılır. 

 

11- Not değerlendirme sistemleri 4’lü sistem olan Üniversitelerden yatay geçişle gelmek 

isteyen öğrencilerin not dönüşümleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “4’lü 

sistemden 100’lü sisteme not dönüşüm tablosundaki” verilere göre ya da 

üniversitelerce düzenlenen karşılıklar kullanılarak yapılacaktır. 

 YÖK'ün dörtlük sistemin yüzlük sisteme dönüştürme tablosu için Tıklayınız. 

 

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġ ESASLARI 

1- Başvuru sırasında öğrencinin aynı düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması 

veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu 

tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde yapılması gerekir. 

 

2- Hazırlık okuyan veya kayıt donduran öğrenciler başvuru sırasında okullarından 

alacakları hazırlık okuduklarına dair belgeyi veya kayıt dondurma belgelerini başvuru 

evraklarına eklenmesi gerekir. 

 

3- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu 

dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. 

 

4- Vakıf yükseköğretim Kurumlarından normal veya ikinci öğretim programlarına geçiş 

yapan öğrenciler, ilgisine göre birinci öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için 

öğrenim ücreti esaslarına tabi olur. 

 

5- Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programında aldığı ve başarılı olduğu 

derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte 

işlenir. 

DEĞERLENDĠRME: 

Öğrencinin başvurduğu yıldaki puan türünün tavanı(TYT-AYT) 500 puan olarak 

sayılacak ve  yüzlük sistemdeki karşılığı bulunacak. Bu puanın %50 ile öğrencinin 

GANO(Genel Not Ortalamasının) %50'i toplanarak yatay geçiş yerleştirmesine esas 

başarı puanı hesaplanacaktır. Kabul sıralaması da bu puan esasına göre yapılacaktır. 

Öğrencinin geldiği üniversitede yüzlük not sistemi varsa transkriptindeki not 

ortalaması, yoksa YÖK'ün dörtlük sistemin yüzlük sisteme dönüştürme tablosu 

dikkate alınacaktır. 

https://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/Belge%20ve%20Formlar/4%20sistem%20yüzlük%20sitem_YÖK.pdf


Örnek: 

Öğrencinin YerleĢme Puanı:250,00 

100 lük Sistemdeki ÖSYM  Puanı:50,00 

ÖSYM Puanının %50 i: 25,00 

Öğrencinin GANO’su=60,00 

GANO’nun %50 i=30,00 

Yatay geçiĢ yerleĢtirmesine esas baĢarı puanı=25,00+30,00=55,00 

 

     Hesaplama tablosu için Tıklayınız. 

 

GEREKLĠ BELGELER 

1- Başvuru Formu için TIKLAYINIZ 

 

2- Öğrenci belgesi(Yeni tarihli).(E-Devlet çıktısı olabilir) 

 

3- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve 

bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı resmi not durum belgesinin (Transkript) 

aslı.(Üniversitelerin öğrencilerine sağladığı Öğrenci Bilgi Sitemlerinin ekran 

görüntüleri ya da çıktıları kabul edilmeyecektir.) 

 

4- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda tamamladığı dönemlere ait 

bütün dersleri gösterir ders içerikleri. 

 

5- Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir YKS/ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi 

(İnternet çıktısı) 

 

6- İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı 

yükseköğretim kurumundan alacağı, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında 

başarı oranı sıralamasında ilk %10 arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya 

resmi onaylı fotokopisi. 

 

7- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. 

 

8- Hazırlık okuduğuna dair belge (Hazır sınıfında eğitim gören öğrenciler için) 

 

9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 

 

http://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/yeni_basvuru_formlari/yatay_gecis_hesaplama_tablosu.xlsx
http://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/yeni_basvuru_formlari/yatay_gecis_basvuru_formu_yeni.docx


10- Üniversitesinden temin edeceği Yatay Geçiş Yapmasında Bir Sakınca Yoktur ifadesi 

bulunan belge,(Kesin Kayıtta İstenecektir) 

 

YURTDIġI YATAY GEÇĠġ ESASLARI 

1- Mardin Artuklu Üniversitesi diploma programlarına yurt dışı yükseköğretim 

kurumlarının aynı düzeydeki ve eş değer diploma programlarından kontenjanlar 

dahilindeyatay geçiş yapılabilir. Yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kurumlar arası yatay 

geçiş (yurt içi) kontenjanının yarısını geçemez. 

 

2- Yatay geçiş başvurusunda bulanabilmek için öğrencinin geldiği üniversitede tüm 

derslerini başarmış ve alttan başarısız dersinin bulunmaması gerekir. 

 

3- Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların geçerliliği devam eden 

denklik belgesi olanların durumu, eşdeğer program olup olmadıkları açısından da 

değerlendirilir. Bölüm yatay geçiş / intibak komisyonu adayın kayıtlı olduğu diploma 

programının kendi bölümlerine eşdeğer olup olmadığına karar verir. Eşdeğer görülen 

diploma programından başvurular değerlendirmeye alınır. 

 

4- Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişlerde adayın öğrenim 

gördüğü diploma programına başladığı yıldaki ÖSYM puanı veya eşdeğerliliği kabul 

edilen ulusal / uluslararası sınav puanı değerlendirmeye katılır. 

 

5- Yurt dışı yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, adayın puanının geçiş 

yapmak istediği programının gerektirdiği puan türünde olması gerekir. Farklı puanlar 

var ise programın gerektirdiği puan türü esas alınır. ÖSYM puanı ile yurt dışı 

yükseköğrenim kurumuna yerleşenler dışındaki adaylar için eşdeğerliliği kabul edilen 

ulusal / uluslararası sınav puanları kendi içindeki en yüksek puan üzerinden oranlanır. 

Başarı notu ise 100’lük sistemde değerlendirmeye alınır. 

 

6- Yurt dışı yatay geçişlerde öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu 

dönemlere ait Genel Not Ortalamasının (GNO) 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden 

2,29 olması gerekir. Hazırlık sınıfından birinci sınıfa başvuracak yapacak öğrenciler 

için bu şart aranmayacaktır. 

 

7- Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş 

başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler 

aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda YKS’ye girmiş 

olmaları ve yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için ÖSYM tarafından ilan edilen 

asgari puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir. 

 

8- -6.Maddede belirtilen ortalama koşulu; hazırlık sınıfından 1.sınıfa başvuran öğrenciler 

ile Covit-19 salgını nedeniyle 1. sınıfı tamamlayamadığı için yine 1. sınıfa başvuruda 

bulunan öğrencilerin sıralamasında not ortalamasına göre bir sıralama 



yapılamayacağından 1. Sınıfa başvuran öğrencilere uygulanmayacaktır. 1. Sınıfa 

başvuru yapan öğrenciler; 

 

a) Dünya sıralaması listesinde ilk 1000’de olan Üniversitelerden başvurular, 

b) YKS puanı olan öğrenciler, 

c) Eşdeğer yurt dışı sınav belgesine sahip olanlar, 

d) Ortaöğretim başarı puanına göre sıralanarak kabul edilecektir,  

 

GEREKLĠ BELGELER 

1- Öğrenci Belgesi(Bu belgede öğrencinin okula hangi tarihte kayıt yaptırdığı ve halen 

kayıtlı öğrenci olduğu bilgisi mutlaka olmalıdır.(Türkçeye çevirisi) 

 

2- Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSS sonuç belgesinin fotokopisi veya son 

3 aylık tarihi içeren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan tanınırlık belgesi, 

 

3- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve 

bu derslerden aldığı notları gösteren resmi not durum belgesinin (Transkript) aslı ve 

Türkçe Tercümesi, 

 

4- Ayrılacağı yükseköğretim kurumunda tamamladığı dönemlere ait bütün dersleri 

gösterir öğretim (ders) planı/müfredatı ve Türkçe Tercümesi, 

 

5- Kayıt Dondurma işlemi yapan öğrenciler İçin Kayıt Dondurma Yazısı ve Türkçe 

Tercümesi, 

 

6- ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrenciler için SAT 1, ACT, Abitur, Fransız 

Bakaloryası, GCE, Uluslararası Bakalorya,Avusturya Matura Diploması, puanlarından 

birine sahip olmak (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın şartı), Bu sınavlardan 

herhangi birinin belgesi.  

 

7- Yatay Geçiş Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 6. Bendi gereği Üniversite kontenjanı 

uygulanacaktır. 

 

8- Kayıtlı olunan Üniversitenin AcademicRanking of World University, QS World 

UniversityRankings, Times HigherEducation World UniversityRankings tarafından 

yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de olduğunu 

gösteren belge (internet çıktısı). 

 

9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Küresel Covid-19 Salgını Dolayısıyla Yurt 

İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş Koşulları” ile ilgili yazısı için 

TIKLAYINIZ 

http://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/yeni_basvuru_formlari/covid_yurtdisi_yatay_gecis_sartlari.pdf


BAġVURUTAKVĠMĠ 

 BaĢlama Tarihi BitiĢ Tarihi 

BaĢvuru Tarihi 24.07.2020 30.07.2020 

Değerlendirme 06.08.2020 07.08.2020 

Sonuç Ġlan Tarihi 10.08.2020 10.08.2020 

Kesin Kayıt Tarihi 17.08.2020 21.08.2020 

Yedek Kayıt Tarihi 24.08.2020 24.08.2020 

 

 

KONTENJANLAR 

Kontenjanlar için Tıklayınız. 

http://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/yeni_basvuru_formlari/kontenjanlar_2020_2021%20kurumlararasi_yatay_gecis.pdf

