
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 

 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik birimleri bünyesinde yer alan diploma 

programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarından 

Üniversitemize yatay geçiş ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programları arasındaki 

kurum içi, kurumlar arası, yurtdışından ve Ek Madde 1’e göre yatay geçişe ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe” göre hazırlanmıştır.   

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Diploma programı: Önlisans ve lisans diploma programlarından her birini, 

b) Ek Madde – 1: Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmeliği’nin ek 1 inci maddesi kapsamında merkezi yerleştirme puanına göre yapılacak yatay 

geçişi,  

c) Genel Not Ortalaması (GNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği 

döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını, 

ç) Kontenjan: Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilip Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından ilan edilen öğrenci sayısını, 

d) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, ileri teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından 

bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka bir 

üniversite, ileri teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarına, 

eşdeğer diploma programlarına yapılan geçişi, 

e) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki 

eşdeğer düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini, 

f) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Puanı (ÖSYS): Öğrencinin Üniversiteye yerleştiği yıl 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda aldığı puan / puanları, 

g) Rektör: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü’nü, 

ğ) Senato: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu, 



h) Taban Puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla genel kontenjan kapsamında yerleştirilen en 

düşük puanlı öğrencinin giriş puanını, 

ı) Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni,  

ifade eder. 

Genel Hükümler 

MADDE 5 - (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, Senato tarafından belirlenen takvime ve yönteme göre yapılır.  

(2) Bu yönergenin 6 ncı ve 7 nci maddesi kapsamında not ortalamasına göre önlisans diploma 

programlarının ikinci ve üçüncü yarıyıllarında, lisans diploma programlarına ise birinci ve son sınıflar 

hariç sadece güz yarıyıllarında yatay geçiş yapılabilir. 

(3) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.  

(4) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için 

başvuruda bulunamazlar.  

(5) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden 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.  

(6) 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.  

(7) Bu yönergenin 6’ncı ve 7’nci maddesi kapsamında not ortalamasına göre yatay geçiş 

başvurusu yapacak öğrencinin ayrılacağı diploma programında, geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan 

derslerinin tümünü başarmış olması, genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,50 olması gerekir. 

(8) Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları ilgili 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu internet sayfasında Üniversitemiz Senatosu tarafından 

belirlenen tarihte duyurulur. 

(9) Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedek adayların 

başvurusu alınır.  

Kurum İçi Yatay Geçiş  

MADDE 6- (1) Bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki 

veya Üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul bünyesindeki eşdeğer 

düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından teklif edilen kontenjanlar dahilinde 

yatay geçiş yapılabilir.  



(2) Birinci öğretimden, ikinci öğretim programı bulunması halinde kontenjan sınırlaması 

olmaksızın kurum içi yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programına yatay geçiş 

yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.  

Kurumlar Arası Yatay Geçiş 

MADDE 7- (1) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları 

için belirlenen yatay geçiş kontenjanları, başvuru şartları ile başvuru ve değerlendirme takvimi 

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın internet sayfasında ilan edilir. 

(2) Kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapan adayların değerlendirilmesinde, adayın 

başvuru yaptığı diploma programının puan türündeki ÖSYS puanı ve 4’lük sistem üzerinden GNO’su 

dikkate alınır ve ÖSYM puanında yuvarlama yapılmaz tamamı aşağıdaki formül kullanılarak adayın 

değerlendirme puanı hesaplanır:  

Değerlendirme Puanı = (Adayın ÖSYS puanı/AFSÜ Programının adayın giriş yılındaki taban 

puanı) x 50 + (Adayın GNO’su /4) x 50 

(3)  Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır. 

(4) Meslek yüksekokullarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde sadece adayın GNO’su 

esas alınır. 

(5) Başvuru şartlarını taşıyan adayların hesaplanan değerlendirme puanları büyükten küçüğe 

göre sıralanır. İlgili birim yönetim kurulları tarafından oluşturulan listeden kontenjan dahilinde asıl 

adaylar, varsa aynı sayıda yedek adaylar belirlenerek ilan edilir.  

Yurtdışından Yatay Geçiş  

MADDE 8 - (1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının teklifi ile Üniversitemiz Senato tarafından 

yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını 

aşmayacak şekilde yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir.  

(2) Belirlenen kontenjanlara başvuru yapacak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 

olması gerekir. 

(3) Yurt dışından yapılacak başvurularda öğrencinin kayıtlı bulunduğu diploma programın 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınmış ve ÖSYM Kılavuzunda yer almış bir diploma 

programı olması şarttır.  

(4) Bu kapsamda yapılacak başvurularının değerlendirilmesi kurumlar arası yatay geçiş 

işlemleri gibi yapılır. 

Ek Madde 1 Yatay Geçiş  

MADDE 9- (1) Öğrenci kayıtlı olduğu diploma programın öğrenim süresi içerisinde, hazırlık 

sınıfı da dahil olmak üzere kayıt olduğu yıldaki ÖSYS yerleştirme puanlarından herhangi biri, geçmek 

istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, yatay geçiş için 

başvuru yapabilir.  



(2) Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen öğrencilerin yatay geçiş başvuruları Dikey Geçiş Sınav 

(DGS) puanları dikkate alınarak değerlendirilir. 

(3) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte 

olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemiş ise ilgili diploma 

programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz 

(4) Başvurular ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları tarafından alınır. Başvurunun 

kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan 

dahilinde asıl adaylar, varsa aynı sayıda yedek adaylar belirlenerek ilan edilir.  

(5) Başvuruların değerlendirmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği 

yıldaki ÖSYM puanları dikkate alınacak olup, başarı vb. şartlar aranmaz. 

(6) Bahar yarıyıllarında bu madde kapsamında yatay geçişle öğrenci kabul edilmez. 

İntibak İşlemleri 

MADDE 10 - (1) İlgili birim yönetim kurulları başvuruları değerlendirerek kayıt hakkı 

kazanan öğrencilerin geldiği diploma programında veya daha önce başka bir yükseköğretim kurumu 

diploma programında alıp başardığı, transkriptinde yer alan derslerin, yatay geçiş yapacağı diploma 

programındaki hangi derslerin yerine sayılacağına, yeni diploma programındaki derslerden 

hangilerinden muaf tutulacağına ve hangi yarıyıla intibakının yapılacağına karar verir. Not 

karşılıklarının belirlenmesinde AFSÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 

nci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarındaki karşılıklar dikkate alınır. Öğrencinin intibak yapıldığı 

sınıfa göre öğrenim süresi belirlenir. 

(2) İntibak işlemleri sırasında ilgili transkriptte bulunan iki dersin müfredatta bulunan bir derse 

karşılık sayılması durumunda AFSÜ Önlisans Ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17. 

maddesinin 3 üncü fıkrasındaki (YT) harf notu kullanılır. 

(3)Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak işlemleri yeni akademik yarıyılda diğer 

öğrencilerle aynı tarihte başlar. 

(4) Açıköğretimle eğitim yapılan programlardan Üniversitemize yatay geçiş yapanların intibak 

işlemlerinde sadece 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5-ı maddesindeki dersler intibak ettirilir. 

Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler  

MADDE 11- (1) Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin aşağıdaki belgeleri ile başvuru 

yapmaları gerekmektedir. 

a)  Öğrenci belgesi, 

b) Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün 

dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı. 

c) Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin öğretim planının (ders müfredatları ve 

ders içerikleri) tasdikli örneği. (İlgili Üniversitenin web sayfasında ders müdredatlarına ait varsa linki)  

ç) Öğrencinin ÖSYS’ye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi. 



d) İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda 

bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair 

resmi belge. 

e) Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir 

belge. 

f) Öğrencinin yatay geçiş yapmasına engel olmadığına dair ilgili üniversitesinden alacağı 

belge. (Kayıt esnasında verilebilir.) 

g) Yurt dışından yapılacak yatay geçiş başvurularında transkript (not belgesi), ders planları ve 

içeriklerinin Türkçeye çevrilmiş ve onaylanmış olması gerekir. 

(2) Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunan ve eksik, yanlış, onaysız evrakla başvuruda 

bulunan adaylar değerlendirmeye alınmaz, sonradan bu durumu tesbit edilenlerin kaydı yapılsa bile 

iptal edilir. 

Diğer Hükümler 

MADDE 12 – (1) Yönergede yer almayan konularda Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans 

ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi 

Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosu kararları 

geçerlidir. 

Yürürlükten Kaldırma 

MADDE 13- (1) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunun 05/07/2018 tarih 

ve 2018/3-15 sayılı kararı ile kabul edilen “Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yatay Geçiş 

Yönergesi” iş bu yönergenin Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosu tarafından kabulü 

ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonunda yürürlükten kalkar. 

Yürürlük 

MADDE 14 - (1) Bu uygulama esasları, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı başından itibaren 

yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 15 - (1) Bu yönergeyi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür. 


