T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA
YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, diğer üniversitelerden Sinop Üniversitesi'ne bağlı
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları bünyesinde yer alan diploma programlarına yatay
geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2– (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3– (1) Bu Yönergede geçen;
a) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen
yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen yükseköğretim
programlarını,
b) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,
en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
c) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) : Her bir dersin kredisi ile dersten alınan notun
katsayısının çarpımı sonucunun, alınan toplam kredisine bölünmesi suretiyle en yüksek 4,00 puan
üzerinden hesaplanacak değeri,
ç) İlgili yönetim kurulu: Fakülte/yüksekokul yönetim kurullarını,
d) Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme
puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda,
hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere diğer diploma programına yatay geçişini,
e) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu,
f) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
g) Üniversite: Sinop Üniversitesini,
ğ) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine
göre, diğer bir diploma programında öğrenime devam etme hakkını kazanmasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yatay Geçişler, Kontenjanlar, Başvuruda İstenen Belgeler
Yatay geçişler
MADDE 4– (1) Diploma programları arasında yatay geçişler iki türlüdür.
a) Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş:
Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, 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. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun
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merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde sadece öğrencinin
kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınması;
ilave koşul belirlenmemesi hükmü uyarınca bu Yönergede merkezi yerleştirme puanıyla yatay
geçişlere ilişkin başka bir hüküm bulunmamaktadır.
b) Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş:
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar ile bu Yönerge ile belirlenen
koşullar uyarınca eş düzeyde diploma programları arasında gerçekleştirilen yatay geçişleri ifade
eder.
Kontenjanlar
MADDE 5– (1) Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim
kurumu içindeki diploma programları arasında yatay geçiş kontenjanlarını ilgili yönetim
kurullarının önerisi üzerine Senato belirler.
(2) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve
değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan
edilir.
(3) Lisans derecesi verilen diploma programlarında ikinci ve üçüncü sınıflar için yatay geçiş
kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.
Başvuruda istenen belgeler
MADDE 6– (1) Başvuru yapan adaydan;
a) İçeriğinde yatay geçiş yapmak istenilen programın belirtildiği dilekçe,
b) Onaylı transkript, (Adayın kayıtlı olduğu Üniversite tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf
içinde sunulmalıdır.)
c) ÖSYS Sonuç Belgesi örneği,
ç) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,
d) Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan ders müfredatı ve içerikleri, (Kurumsal
internet sitesinde yayınlanıyor ise adresi)
e) Not değerlendirme sistemi, 4’lük veya 100’lük sistemden farklı ise, GANO’nın 100’lük sistemde
hangi nota eşdeğer olduğunun onaylı belgesi,
istenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Koşulları ve Değerlendirme, Sonuçların İlanı ve İntibak, Kayıtlar
Başvuru Koşulları ve Değerlendirme
MADDE 7– (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre
içerisinde yapılır.
(2) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk
iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(3) 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.
(4) Yükseköğretim kurumlarında ikinci 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.
(5) Yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarına sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)
Kılavuzunda yer alan yurtdışı üniversitelere, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş
Sınavı, Lisans Yerleştirme Sınavı ve Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilen öğrenciler
başvuruda bulunabilir.
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(6) Yatay geçiş başvurusu yapacak olan öğrencilerin kayıtlı bulundukları diploma programında
almış oldukları tüm derslerden başarılı durumda bulunmaları gerekir. Önceki yıllardan başarısız
yada daha önce hiç almadığı dersi bulunan öğrencilerin başvurusu değerlendirme alınmaz.
(7) Başvuruların değerlendirilmesinde GANO kullanılır. Geçerli başvuruya sahip adaylar en yüksek
puandan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan dâhilinde asıl ve yedek adaylar belirlenir.
(8) Yatay geçiş başvurusu yapacak olan öğrencilerin kayıtlı bulundukları diploma programındaki
bitirmiş oldukları dönemlere ait GANO’nın en az 100 üzerinden 60 olması olması şarttır. Açık ve
uzaktan öğretim programlarından yatay geçiş yapılabilmesi için ise GANO ’nın en az 100 üzerinden
80 olması olması şarttır.
(9) Not değerlendirme sistemi 4’lük veya 100’lük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine
dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları
kullanılır.
(10) Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumunda not değerlendirme sistemi,
4’lük veya 100’lük sistemden farklı ise, GANO’nın 100’lük sistemde hangi nota eşdeğer olduğunun
Üniversite tarafından onaylı belgesinin öğrenci tarafından ibraz edilmesi gerekir.
(11) Değerlendirme esnasında adayların başarı notlarının eşitliği halinde, diploma programına
ÖSYM tarafından yerleştirildikleri puanlara göre eşitlik bulunan adaylar arasında sıralama
gerçekleştirilir. ÖSYM tarafından sınavsız geçiş yoluyla diploma programlarına yerleştirilen
adayların başarı notlarının eşitliği halinde ise ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarına göre eşitlik
bulunan adaylar arasında sıralama gerçekleştirilir.
(12) Başvuru şartlarını taşıyan yeterli sayıda aday olması halinde kontenjan sayısı kadar asıl ve
yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin
başvurusu alınır.
(13) Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik
yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.
(14) Yatay geçiş için gereken GANO başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı
geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar ile ÖSYM
tarafından sınavsız geçiş yoluyla diploma programlarına yerleştirilen adaylar da yatay geçiş
başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece başarı koşullarını sağlayan
adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
(15) Başvurular ilgili Yükseköğretim Kurumuna (Dekanlık/Müdürlük) yapılır. Başvurularla ilgili
ön değerlendirmeyi, çerçeve yönetmelik, bu Yönerge ve varsa ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde, ilgili yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların
GANO’sı ve diğer ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.
Sonuçların İlanı ve İntibak
MADDE 8– (1) Yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri,
değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitemiz internet sayfasında
ilan edilir.
(2) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler için, ilgili komisyonlar öğrencinin daha önceki
dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin
hangi yarıyıla ve sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave
derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.
Kayıtlar
MADDE 9– (1) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin diploma programına kayıtları ilgili
dekanlık/müdürlük tarafından başvuru ve değerlendirme takviminde yer alan tarihler arasında
yapılır.
(2) Süresi içerisinde kaydını yaptırmayan öğrenciler, kayıt hakkını kaybeder. Kayıt yaptırmayan asıl
adayların yerine sırası ile yedek adaylar çağırılır. Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan yedek
adayların yerine tekrar kayıt yapılmaz. Bu kontenjanlar boş bırakılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 10– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK
ve Senato Kararları uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
Madde 11– (1) Üniversite Senatosunun 21/06/2013 tarihli ve 2013/56 sayılı Kararı ile kabul edilen
Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş İlkeleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 12– (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 13– (1) Bu Yönerge hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.

-Üniversite Senatosunun 24/12/2015 tarihli ve 2015/153 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
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