T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI
GENEL HÜKÜMLER
1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından
içeriklerinin en az % 80’inin aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında yapılır.
2- Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde, önlisans diploma
programlarına ikinci yarıyıldan, lisans diploma programlarına ise üçüncü yarıyıldan itibaren yatay
geçiş yapılabilir.
3- Hazırlık sınıflarına, önlisans programlarının ilk ve son yarıyılına, lisans programlarının ilk ve son
sınıfına yatay geçiş yapılamaz.
4- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
5- Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için
başvuruda bulunamazlar.
6- Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay
geçiş yapılabilir ancak 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.
7- Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir.
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,
öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80
olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma
programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
9- Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için,
ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal
veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından, ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği
başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelendirmek şarttır.
10- Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi üniversite senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler
çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular adayların
genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate
alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan
kontenjana göre geçiş sağlanır.
11- Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokulu internet sayfasında duyurulur.
12- Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş ile kayıt yaptıran
öğrencilerin hazırlık eğitiminden muaf olabilmeleri için Üniversitemiz tarafından yapılan muafiyet
sınavında başarılı olmaları veya Üniversitemiz Yabancı Dil Hazırlık Eğitim – Öğretim ve Sınav
Yönergesinde belirtilen muafiyet şartlarını yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu şartları yerine
getiremeyen öğrenciler öğrenimlerine hazırlık sınıfından başlamak zorundadırlar.

13- (Değişik: Karabük Üniversitesi Senatosu 17.06.2014 tarih, 2014/11 Toplantı 111
numaralı Karar) Eğitim-Öğretim yılının bahar dönemi başlangıcında yatay geçiş ile üniversitemize
kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdıkları bölümlerde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi
varsa;
a) Bu öğrencilere ara muafiyet sınavı hakkı verilir.
b) Hazırlık sınıflarından geçiş yapan öğrencilerin, geldikleri üniversitede güz yarıyılında hazırlık
eğitiminden almış oldukları sınav notları otomasyon sistemine uyarlanarak aktarılır ve bu öğrenciler
ara muafiyet sınavında başarılı olamadıkları takdirde ikinci yarıyıl hazırlık eğitimlerine devam ederler.
c) Geldikleri üniversitede zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi almamış ve kendilerine tanınan ara
muafiyet sınavında başarılı olamamış öğrenciler:
i. isterlerse bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında hazırlık eğitimine başlamak üzere bahar
yarıyılında kayıtları dondurulur.
ii. isterlerse bahar yarıyılında hazırlık eğitimine devam edebilirler ve kendilerinden bahar
yarıyılı için devam şartı aranır.
a. Hazırlık eğitimine bahar yarıyılında devam eden öğrenciler sınavlarda başarılı
oldukları takdirde bir üst sınıfa devam edebilirler.
b. Sınavlarda başarısız olanlar bir sonraki eğitim öğretim yılının güz döneminde
hazırlık eğitimlerine devam ederler. Türkçe programa kayıtlı olanlar iki yarıyılın
devam koşulunu sağlamışlarsa sınav notlarına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçerler.
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ
1- Bir fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversite
içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer
düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde
yatay geçiş yapılabilir.
2- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul
eden eşdeğer diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin
merkezi sınava girdiği yıl itibariyle 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.
3- Birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın kurum içi yatay geçiş
yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim
ücreti öderler.
4- Kurum içi yatay geçişlerde, başarısız ve/veya alt yarıyıllardan alınmamış ders bulunmaması ve
gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği
sınıfa veya yarıyıla kadar geçiş notu dahil) 4.00 tam not üzerinden en az 2.50 olması gereklidir.
5- Yetenek sınavıyla öğrenci alan diploma programlarında kurum içi yatay geçişlerde ayrıca özel
yetenek sınavı yapılır.
6- Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programlarının son dört yıla ait taban puanları,
son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan
edilir.
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
1- Üniversitemiz bünyesindeki önlisans ve lisans programlarına kurumlar arası yatay geçiş, ilgili
yönetmelik gereği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilecek kontenjanlar
esas alınarak yapılır.

2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin tamamladığı yarıyıl itibariyle, kendi üniversitesinde
eğitim planında bulunan bütün dersleri almış ve başarmış olması, genel not ortalamasının 4.00 tam not
üzerinden en az 2.29, 100 üzerinden 60 olması (gireceği sınıfa veya yarıyıla kadar geçiş notu dahil) ve
kayıt dondurma hariç eğitimine ara vermemiş olması gerekir.
YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN
ÜNİVERSİTEMİZ PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ
1- Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları kurumlar arası yatay geçiş kontenjanlarının yarısını aşmayacak
şekilde belirlenir.
2- Yurtdışı üniversitelerinden 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, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili
üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
3- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak
ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara
eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte
Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az
ilan edilen puanlara sahip olması gerekir.
4- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği
yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana
sahip öğrenciler, yurtdışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay
geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurtdışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında
değerlendirilir.
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANLARINA GÖRE YATAY GEÇİŞ
1- (Değişik: Karabük Üniversitesi Senatosu 17.06.2014 tarih, 2014/11 Toplantı 111
numaralı Karar) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği
diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da
dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi,
öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme
Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları
yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir.
Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp
sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
2- Farklı puan türü ile öğrenci alan diploma programlarına geçişlerde, öğrencinin kayıt olduğu yıldaki
merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit
veya yüksek olması gerekir. (Örneğin; Puan türü TM1 olan İşletme Programında kayıtlı bir öğrencinin
merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanı geçmek istediği
İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek ise bu öğrenci uygulama esasları
çerçevesinde geçiş yapabilecektir.)
3- Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıflar dahil olmak üzere tüm öğrenciler, uygulama esasları
çerçevesinde merkezi yerleştirme puanına göre geçiş yapabilecektir.

4- Bu madde 05/01/2015 tarih ve 2015/01 sayılı Senato kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

5-DGS ile yerleşen öğrencilerin yatay geçiş başvuruları DGS puanları dikkate alınarak
değerlendirilecektir.
6- Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu
diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemiş ise diploma programının merkezi
yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacaktır.
7- Öğretim dili Türkçe olan programlardan kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapan
programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekir.
8- Başvuruların değerlendirmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki
ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacak olup, başarı vb. şartlar aranmayacaktır.
ÖZEL DURUMLAR
1- Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından normal
veya ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini ödemek
zorundadırlar. Ayrıca vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim
görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.
2- Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli
olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri,
eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitimöğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına
girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının
yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın
nakledilebilirler.
3- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet
hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş
yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yılsonu sınavlarının tamamını başarı
ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim
kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı
kapsamı dışında değerlendirir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1- Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
2- Başvurusu kabul edilen adayların başarı sıralaması; en yüksek (GANO) puandan başlanarak yapılır.
Başvurunun kontenjandan fazla olması ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) eşitliği
durumunda, Merkezi yerleştirme puanlarına da bakılarak puanı yüksek olan aday sıralamaya alınır.
3- Yine eşitliğin bozulmaması durumunda sıralamaya hangi adayın
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karar verilir.

alınacağına

ilgili

4- Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde
belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı
kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle
aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.

5- Yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme
Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılacaktır.
6- İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı
programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya
sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir
intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.
7- 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.
8- Adaylardan ilgili yönetmelikte tanımlandığı gibi, derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış genel
not ortalaması belirtilen not çizelgesini (transkript) ibraz edemeyenler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru dilekçesi. (dilekçede fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu, bölüm veya programlar
açıkça belirtilir.)
2- Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri
ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı.
3- Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin öğretim planının (ders müfredatları ve ders
içerikleri) tasdikli örneği.
4- Öğrencinin ÖSYS’ye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesinin onaylı fotokopisi (öğrenim gördüğü
üniversiteden alınacak.)
5- İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak
öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.
6- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.
7- Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM Kılavuzunda yer almış
olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçeye çevrilmiş ve onaylanmış
olması.
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
9- 2 adet fotoğraf.
10- Yeni tarihli öğrenci belgesi.
11- Yurt dışından öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi.
YÜRÜRLÜK

1- Bu uygulama esasları, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer.
2-Bu uygulama esasları yürürlüğe girdikten sonra 21/12/2010 tarih ve 2010/16-29 sayılı
Senato Kararı ile kabul edilen “Karabük Üniversitesi Yatay Geçiş Uygulama Esasları”
yürürlükten kaldırılmıştır.

