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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA  

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 

 

             Amaç ve Kapsam  
MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı; ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin 

Bingöl Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan ve 

eşdeğer kabul edilen diploma programları arasındaki geçişlerde uygulanacak kuralları 

düzenlemektir.  

 

Dayanak 
MADDE 2 – Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 24 Nisan 2010 

tarih ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Yükseköğretim Ön Lisans ve Lisans 

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ve Kurumlar Arası Kredi 

Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” esas alınarak hazırlanmıştır.  

              

Tanımlar 
            MADDE 2 – Yönergede geçen; 

a) Agno (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması): Öğrencinin fakülte, yüksekokul veya   

 meslek yüksekokulunda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl 

da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati ile o dersin başarı 

notunun ilgili ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, 

toplam kredi saatine bölünmesi ile elde edilen notu, 

 

b) Birim: Bingöl Üniversitesi bünyesinde bulunan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek 

Yüksekokulları ile bunlara bağlı bölüm ve programları, 

c)  Düzey: Ön lisans veya lisans diploma programlarından her birini, 

d) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları 

tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını, 

e) 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 Türkçe – Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan 

Türüne, DİL ise Yabancı Dil Puan Türüne karşılığını, 

f) İlgili Yönetim Kurulu: Bingöl Üniversitesi bünyesinde bulunan Fakülte / 

Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,  

g) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, 

h) İntibak Programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş 

yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve 

uygulamalardan oluşan programı, 

ı) Kurum İçi Yatay Geçiş: Bingöl Üniversitesi’ne kayıtlı olan bir öğrencinin aynı 

düzeydeki diğer diploma programına geçişini, 

i) Taban puan: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından herhangi 

bir yükseköğretim diploma programına yerleştirilen en düşük öğrenci giriş puanını, 

            j) Kurum taban puan: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 

Bingöl Üniversitesi’nin bir diploma programına yerleştirilen en düşük öğrenci giriş puanını 

ifade eder.  



 

Kontenjan 
            MADDE 3 – (1) Bir fakülte, yüksekokul,  veya meslek yüksekokulunun kendi 

bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulu bünyesinde yer alan aynı düzeydeki diploma programlarına, ilgili yönetim 

kurulu tarafından ayrı ayrı belirlenmiş olan kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.  

Kontenjanlar, her yıl için ilan edilen ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının 

%15’ini geçemez.  

(2) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve ilgili diploma programının son dört yıla ait 

taban puanları son başvuru tarihinden en az 15 gün öncesinde Üniversitemizin internet 

sayfasında duyurulur.  

              

Geçişler 
MADDE 4 – (1) Üniversitemizde aynı diploma programlarında kontenjan sınırlaması 

olmaksızın birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim 

programına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücretini öderler.  

(2) Üniversitemizde 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 dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu öğrenciler, bir sonraki 

dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim 

ücretini öderler.      
(3) Öğrenciler yatay geçiş için ön lisans diploma programlarının ikinci ve üçüncü 

yarıyılından, lisans diploma programlarının ise üçüncü yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl 

dâhil olmak üzere başvuru yapabilirler.  

             

Başvuru Ve Değerlendirme 
MADDE 5 – (1) Yatay geçişler, eşdeğer öğretim programı uygulayan fakülte / 

yüksekokul / meslek yüksekokulları ve bu birimlerin bünyesinde yer alan diploma 

programları arasında uygulanır.  Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde 

yapılır. 

            (2) Başvurulan yarıyıl / yıla kadar bütün derslerin alınmış, başarılmış ve genel not 

ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Genel not ortalamasının eşit olması 

halinde, öğrencinin yatay geçiş için başvurduğu programın yükseköğretim kurumuna girdiği 

yıldaki ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye esas sınav puanı ve türü dikkate alınır.  

             (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 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. 

(4) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde 

diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olmak şartı aranır.  

(5) Disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.                     

(6) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, belirlenen kriterler çerçevesinde, ilgili 

Yönetim Kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Yatay geçiş yerleştirme 

işlemleri, ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.  

             (7) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm / programlara, zorunlu yabancı 

dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlar dışında yatay geçiş yapılamaz. Ancak Senatoca 

eşdeğerliliği kabul edilen merkezi ve uluslar arası sınavlardan son iki yıl içerisinde yine 

Senatoca belirlenen puanı alanlar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Başvuru tarihinde dil 

belgesi olmayanların başvurusu kabul edilmez.    

 



Başvuru Yöntemi 
MADDE 6 – (1) Üniversite içi yatay geçiş başvuru tarihleri, her yarıyıl/yıl 

başlangıcından en geç 10 gün öncesine kadardır. Başvurular ilgili yönetim kurullarınca en geç 

kayıt yenileme döneminde karara bağlanır. 

       (2) Yatay geçiş için yapılan başvuruların değerlendirilmesi öğrencilerin not 

ortalamalarına göre yapılır. Yapılan sıralamada not ortalamalarının eşit olması halinde 

öğrencinin yatay geçiş için başvurduğu programının yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki 

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye esas sınav puanı ve türü dikkate alınır. Belirlenen 

listeler asil ve yedek olarak ilan edilir. 

             (3) Başvurular öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği fakülte / yüksekokul / meslek 

yüksekokulunun Dekanlık / Müdürlüklerine yapılır. Başvuru dilekçesine öğrencinin genel not 

ortalamasını gösteren transkript, ÖSYM puanı ve disiplin cezasının olmadığını gösterir belge 

eklenir.  

 

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı 
MADDE 7 – (1) Geçerli başvurusu olan tüm adayların değerlendirme sonuçları 

Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilir. 

             (2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar 

yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde 

sırayla yedekler çağırılır.  

             (3) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde almış olduğu dersler ile 

yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak intibak programı hazırlar. Öğrenciye 

kabul edildiği programın birinci sınıfından da ders alması koşulu getirilebilir.    

             (4) Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki programından kabul edilen derslere ait kredi 

ve notları geçerlidir.    

             (5) Geçişi kabul edilen öğrencinin yeni bölüm / programa intibakı yapıldıktan sonra 

önceki bölüm / programla ilişkisi kesilir. Öğrencinin yeni bölüm / programa öğretim 

döneminin başladığı tarihten en geç 2 hafta içerisinde başvurması durumunda her iki yönetim 

kurulunun uygun görmesi ve geçen sürenin devamsızlıktan sayılması kaydıyla geri dönebilir. 

             (6) Geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten 

sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim veri 

tabanına (YÖKSİS) işlenir.  

              

Öğrenim Süresi 
             MADDE 8 – Yatay geçiş yapan öğrencinin toplam öğretim süresi ayrıldığı birimde 

okuduğu süre de dahil olmak üzere, Bingöl Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nde belirtilen süre kadardır.  

 

Diğer Hükümler  
             MADDE 9 – Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki 

mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartı ile karar almaya, ilgili Fakülte / Yüksekokul / 

Meslek Yüksekokulu kurulları yetkilidir.  

 

 

Yürürlük 
             MADDE 10 – Bu Yönerge 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yürürlüğe 

girer.  

             Yürütme  

             MADDE 11 – Bu Yönerge hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

AÇIKLAMA 

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TABLOSU 

Fakülte/Yüksekokul 
SINIFI 

1 2 3 4 

Bölüm/Program 
Geçiş  

Yapılabilecek Bölüm 
Yarıyıl 

        

BÖLÜMLER 

ARASI 

KONTENJAN 

        

FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

Fizik Kimya 3. Yarıyıla         

Yalnızca Bingöl Üniversitesi  

Fen Edebiyat Fakültesi  

Öğrencileri Başvurabilecektir 

Kimya Fizik 3. Yarıyıla         

Felsefe Sosyoloji 3. Yarıyıla         

Sosyoloji Felsefe 3. Yarıyıla         

Matematik Fizik 3. Yarıyıla         

Biyoloji Kimya 3. Yarıyıla         

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Tarla Bitkileri Zootekni/Bahçe Bitkileri 3. Yarıyıla         Yalnızca Bingöl Üniversitesi  

Ziraat Fakültesi  

Öğrencileri Başvurabilecektir 

Zootekni Tarla Bitkileri/Bahçe Bitkileri 3. Yarıyıla         

Bahçe Bitkileri Tarla Bitkileri/Zootekni 3. Yarıyıla         



 


