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GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ
YATAY GEÇĠġ KOġULLARI
"Yükseköğretim Kurumları Arasında Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına
İlişkin" hükümler ve Üniversitemiz Yönetmeliklerine uygun olarak yatay geçiş yolu ile kabul edilecek
öğrencilerle ilgili koşullar, kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıya çıkarılmıştır.
GEÇĠġLER
(1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının
ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(2) 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) 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 dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
(4) 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 80 veya üzeri
olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma
programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME
(1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde
yapılır.
(2) Başvuran adaylar arasındaki seçme ve yerleştirme, geçişin yapılacağı programın kontenjanı
dâhilinde ve başvuran öğrencilerin başarı derecelerine göre yapılır. En başarılı öğrenciden başlanılarak
geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir. Başarı sıralaması genel not ortalamasına göre yapılır. Genel
not ortalamasının eşit olması halinde merkezi yerleştirme puanı daha yüksek olana öncelik tanınır.
KURUM ĠÇĠ YATAY GEÇĠġLER
(1) Kurum içi yatay geçişler; bir fakülte, yüksekokul, veya meslek yüksekokulunun kendi
bünyesindeki veya üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, veya meslek yüksekokulunun
bünyesindeki eşdeğer düzeydeki diploma programları arasında ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen
kontenjanlar dahilinde yapılabilir.
(2) Üniversite bünyesindeki 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 ve genel akademik not
ortalamasının en az 3.00 olması şartı aranır.
(3) Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, önceden almış oldukları derslerin harf notları,
karşılık sayılan dersler için geçerli sayılır ve bu notlar ortalamaya katılır.
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġLER
(1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma
programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak
istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu
yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların
yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
(4) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu
derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir. ANO ve
AGNO’lar buna göre hesaplanır.

(5) %30 İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunan Acil Yardım ve Afet Yönetimi programı ile
%30 Arapça Hazırlık Sınıfı bulunan İlahiyat programlarına başvurularda, akademik takvimde
belirtilen tarihlerde yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya
uluslar arası geçerliliği olan yabancı dil sınavından bu başarı düzeyinde bir puanın sağlanmış
olması gereklidir.
YURT DIġINDAN YATAY GEÇĠġ
(1) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için her bir program için
kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde ilgili yönetim kurulunca kontenjan
belirlenebilir.
(2) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili
bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması şartı aranır.
(3) Öğrencinin yurt dışındaki kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu
önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliği ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(4) Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere kadar tüm derslerinden başarılı ve genel
not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttı aranır.
(5) 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 ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans
programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de
ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.
 SAT 1 (Minimum 1000 puan)
 ACT (Minimum 21 Puan)
 Abitur
 Fransız Bakaloryası
 GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
 Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
 Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
 İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
ORTAK HÜKÜMLER
(1) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan programlara yatay geçiş için
Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı
olmak ya da ulusal veya uluslar arası geçerliliği olan ve üniversitemiz senatosunca belirlenmiş yabancı dil
sınavlarından başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
(2) Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar ile ilişiği kesilenler
yatay geçiş için başvuru yapamazlar.
(3) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları,
internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar tebliğ edilir.
(4) 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 çağrılır.
(5) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
BAġVURU BELGELERĠ
Yatay geçiş için aşağıda yazılı belgeler ile birlikte başvuru yapılacaktır.
1) Başvuru Formu: Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından veya internet adresinden temin
edilebilir
2) Not belgesi: Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri ve bu
derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge,
3) Not değerlendirme sistemi.
4) Ders içerikleri
5) ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

6) Disiplin belgesi.

Yurt DıĢından Müracaat Edecek Öğrenciler Yukarda Belirtilen Belgelerin Haricinde

1) Adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan resmi dokümanlar ile öğrencinin
okuduğu ders müfredatı.
2) Yurt dışındaki üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair belge, ÖSYS
kılavuzunda bulunan yurtdışındaki üniversitelerden başvuracaklardan istenmeyecektir
DEĞERLENDĠRME SONUÇLARININ ĠLAN EDĠLECEĞĠ WEB ADRESĠ
www/oidb.gumushane.edu.tr
BAġVURU YERĠ
Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

