
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ (ÜNİVERSİTE İÇİ) YATAY GEÇİŞ  

UYGULAMA İLKELERİ 

 

 

Bu ilkeler 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 

Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

hükümlerine göre düzenlenmiştir. Burada belirtilmeyen hususlarda, anılan yönetmelik doğrultusunda 

ilgili yönetim kurulları yetkilidir.  

 

1. Kurum içi yatay geçiş Selçuk Üniversitesi’nin içinde yer alan, aynı düzeyde ve isimleri 

farklı olan diploma programları arasında ya da aynı diploma programında birinci öğretimden ikinci 

öğretime yapılır. Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan ve isimleri aynı olan diploma programları 

arasındaki yatay geçişler ve aynı diploma programında ikinci öğretimden birinci öğretime yatay 

geçişler “Selçuk Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş İlkeleri” çerçevesinde ve Yükseköğretim 

Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.  

2. Üniversite içi yatay geçiş başvurusu sadece birinci sınıfın (ikinci yarıyılın) sonunda yapılır. 

Başvuru için öğrencinin kendi programında birinci sınıfta eğitim planında bulunan tüm dersleri almış 

ve başarmış, kayıt dondurma hariç eğitimine ara vermemiş, herhangi bir disiplin cezası almamış ve 

genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması gerekmektedir. Öğrenciler birden fazla diploma 

programına yatay geçiş başvurusu yapabilirler.  

3. Aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma 

programları 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 gerekir.  

4. Birinci öğretim diploma programlarından hem birinci hem de ikinci öğretim diploma 

programlarına geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programlarından ise ikinci öğretim diploma 

programlarına geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarında başarı bakımından 

bulundukları sınıfın ilk yüzde onuna girerek ikinci sınıfa geçen öğrenciler, bu durumu belgelemek 

kaydıyla, birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş için başvurabilirler. 

İkinci öğretim diploma programlarına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. * 

5. Aynı diploma programında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması 

olmaksızın, herhangi bir başarı ölçütü aranmaksızın ve önlisans programlarında ilk ve son yarıyıl, 

lisans programlarında ise ilk iki ve son iki yarıyıl hariç her yarıyıl yatay geçiş yapılabilir.  

6. Kurum içi yatay geçiş, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, başvuru ve değerlendirme takvimi 

doğrultusunda yapılır. Hangi diploma programlarında üniversite içi yatay geçiş kontenjanı 

belirleneceği ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.  

 

Kontenjanlar diploma programının puan türü ile birlikte ilan edilir. Bu kontenjanlar ilgili yıl için 

ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde onbeşini geçemez. Kontenjanların tamamı 

olmamak kaydıyla bir kısmı aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu 

bünyesindeki diploma programlarına ayrılabilir. Ancak belirli diploma programlarına yönelik 

kontenjan ayrılamaz veya kısıtlama getirilemez.  



7. Başvurusu uygun olan adayların değerlendirmesi genel ağırlıklı not ortalamalarına göre 

sıralanarak yapılır ve başkaca herhangi bir ölçüt göz önüne alınmaz. Genel ağırlıklı not ortalamasının 

eşitliği halinde, başvurulan programın puan türünde adayın merkezi yerleştirme puanı dikkate alınır.  

8. İlgili Yönetim Kurullarınca oluşturulan komisyonlar tarafından yapılan değerlendirme 

sonrasında, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, genel ağırlıklı not ortalamalarına göre 

sıralanarak internet aracılığıyla ve panolarda ilan edilir. Şartları sağlayan yeterli sayıda aday 

bulunduğu takdirde ilan edilen kontenjan kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. Takvimde 

belirtilen süre içerisinde başvurmayan adayların yerine yedek adayların başvurusu alınır.  

9. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan programlara yatay geçiş başvurusu için 

adayın önceki programında varsa yabancı dil hazırlık eğitimini başarmış olması ya da Üniversitemiz 

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavda başarılı olması gerekir. Bu adaylar ulusal veya 

uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen 

seviyede bir puanı belgelendirmeleri halinde de yabancı dil hazırlık eğitimini başarmış sayılırlar. 

Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan ve eğitim dili genel olarak Türkçe olan programlara başvuran 

adaylarda, yabancı dil hazırlık sınıfı koşulu aranmaz. Ancak bu adaylardan yabancı dil hazırlık sınıfı 

almamış olanlar veya başarı koşulunu sağlayamayanlar, yatay geçişi gerçekleştiği takdirde, 

programlarında yabancı dilde verilen seçimlik dersler yerine sadece Türkçe olarak verilen seçimlik 

dersleri alabilirler. Bu adaylar istedikleri takdirde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafından akademik takvimde belirtilen tarihte yatay geçiş öğrencileri için yapılacak olan yeterlik 

sınavına girebilirler.  

10. İlgili yönetim kurulu kararı ile yatay geçişi kabul edilen öğrencilere, karar internet 

sayfasından ve panolardan duyurulur. Bu öğrenciler için bir intibak işlemi yapılır. Öğrencinin önceki 

programının birinci sınıfında başarılı olduğu tüm derslerinin notları aynen geçerli sayılır. Ayrıca 

öğrencinin ikinci sınıftan itibaren, muaf tutulanlar hariç yeni programındaki tüm dersleri alması 

gerekir. Öğrenciye kabul edildiği programın birinci sınıfından da ders alması koşulu getirilebilir. 

Yatay geçiş kayıt ve intibak işlemleri kesinleşen öğrencilere yazılı bir belge verilir ve yeni durumları 

en geç 15 gün içinde yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir. Yatay geçiş yapan 

öğrenciler eski programlarına geri dönemezler.  

11. Selçuk Üniversitesindeki uluslararası ortak diploma (lisans veya önlisans) programlarına 

(UOLP, UOÖLP) devam eden öğrenciler, Selçuk Üniversitesi’nde yürütülen diğer uluslararası ortak 

diploma programlarına bu ilkeler çerçevesinde kurum içi yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 

Uluslararası ortak diploma programlarından diğer programlara veya diğer programlardan uluslararası 

ortak diploma programlarına yatay geçişler de bu ilkeler doğrultusunda yapılır. Uluslararası ortak 

diploma programlarına yatay geçiş başvurusu için bu programların gerektirdiği yabancı dil koşulunun 

sağlanması gerekir.  

12. Yetenek sınavı ile girilen programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, o programa 

kabul için gerekli olan yetenek sınavını da başarması gerekir.  

13. Öğrencinin önceki programında okumuş olduğu süre, Selçuk Üniversitesi’ndeki toplam 

öğretim süresinden sayılır.  

14. Selçuk Üniversitesi “Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır  

 

*03.03.2016 tarih ve 2016/44 sayılı Senato kararı ile yeniden düzenlenmiştir. 


