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KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI 

YURTİÇİ VE YURTDIŞI ÖNLİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ 

KOŞULLARI 

 
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 

Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, yatay geçiş koşulları ile diğer hususlar 

aşağıda belirtilmiştir.  

 

 

A. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi  
Sonuç İlan 

Tarihi 
Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi 

Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş   Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş 

22.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 31.08.2022 01.09.2022 02.09.2022 07.09.2022 08.09.2022 12.09.2022 

 
B. BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI 
1. Kurumlar arası yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim 

Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. 

2. Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. 

3. Başvuruda bulunan öğrencinin; 

a. Hiçbir disiplin cezası almamış olması, 

b. Alt sınıf/sınıflardan tüm derslerini başarmış olması gerekir. 

c. Başvurunun, eşdeğer sınıf ve dönem için yapılması gerekmektedir. 

4. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait 

genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya dörtlük sistemde (2,00) olması şarttır. 

5. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için 

Üniversitemizce yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslar arası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili 

yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır. 

(Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve düzeyi belirlenen; ulusal ve/veya uluslar arası yabancı 

dil sınavlarından en az ÜDS VE KPDS’den 70 ve üzeri veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul 

edilen ulusal ve/veya uluslar arası yabancı dil sınavlarından birinden geçer puanı aldığını belgeleyenler 

yabancı dil hazırlık programı eğitiminden muaf tutulurlar.) 

6. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki 

yarıyıl (1.sınıf) ile son iki yarıyılına (4.sınıf), Tıp Fakültesi için 1’inci ve 6’ncı sınıfına  yatay geçiş 

başvurusu kabul edilmez. 

7. Kurumlararası, 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. (667 KHK kapsamında Üniversitemizde kayıtlı bulunan öğrenciler bu haktan yararlanamaz.) 

8. 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. 

9. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

10. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, 

Kafkas Üniversitesine yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. 



11. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında açık öğretim programlarına kayıt olan öğrenciler yatay geçiş 

başvurusunda bulunamayacaklardır. 

12. Eksik belgelerle yapılan başvurular kabul edilmez, değerlendirilmez. İlan edilen koşulları sağlamayan 

başvurular değerlendirilmeye alınsa bile yatay geçiş talebi ilgili kurullar tarafından uygun bulunmaz. 
 

 

C. YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ 
1. Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü 

yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans diploması vermeye yetkili bir 

kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması şartı aranır. Ancak ÖSYS kılavuzunda 

bulunan yurtdışındaki üniversitelerden başvuracaklardan istenmeyecektir 

2. Öğrencinin yurt dışındaki kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans ve 

önlisans diploma programına eşdeğerliği ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. 

3. Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 

60 veya dörtlük sistemde (2.00) olması şarttır. 

4. Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında 

başarı sıralaması aranmayan programlar 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 taban 

puanından az olmaması şartı aranır. 

5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil yurt dışında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarından yurt 

içindeki yükseköğretim kurumlarının başarı sıralaması şartı aranan programlarına yatay geçişe ilişkin 

olarak Yükseköğretim Kurulu, bu Yönetmelik hükümleri dışında ilave şartlar belirleyebilir. Yurt 

dışındaki bir yükseköğretim kurumundan ülkemizdeki başarı sıralaması şartı aranan bir programa yatay 

geçiş yapılabilmesi için; 

 a) Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca 

esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer 

alması ve bu Yönetmeliğin dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması,  

b) İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde;  

1) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve 

kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını 

sağlamış olması,  

2) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları diploma 

programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması, gerekir. 

 

D. ÖN BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER ÖN İSGER 
a) Başvuru formu 
b) Ders içerikleri (Üniversitenin Ders Bilgi Paketinde güncel olarak yer alıyor ise 

istenilmemektedir. Yer almıyor ise Islak imzalı olma şartı aranmamakta olup kayıtlı olduğu 
Üniversitenin resmi web sitesinden alınmış ders içerikleri) 

c) Transkript (e-devletten veya aslı) 
d) Öğrenci belgesi (e-devletten veya aslı) 
e) ÖSYS sonuç belgesi (Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi) 
f) Yurt dışındaki üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair Denklik belgesi (Yurt dış 

kontenjanına başvuruda bulunacak adaylar için) 
g) Disiplin cezasının bulunup bulunmadığını gösterir resmi belge  
h) İkinci öğretimden örgün öğretime geçiş başvurularında öğrencinin ilk %10’a girdiğine dair 

onaylı belge 
Not: Yurt dışı kontenjanına başvuruda bulunacak adayların sunmuş olduğu tüm belgelerin Türkçe 
tercümelerinin olması gerekir. 
 
 
 
 
 
 



 

E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, ADAYLARIN BELİRLENMESİ 
Yatay geçiş başvuruları iki aşamada değerlendirilir. Yatay geçiş başvurularının 

değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve geçiş koşulları 

  
E.1 ÖN DEĞERLENDİRME 
Ön değerlendirmede, adaylardan istenen belgelerin tamam olup olmadığına, geçiş için istenen 

asgari başarı ortalamanın sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Başvuru kriterlerini sağlamayan adaylar için 

durumlarını belirtir tutanak düzenlenir, adaylar kesin değerlendirmeye alınmaz. 

 

E.2 KESİN DEĞERLENDİRME 
Başvuru kriterlerini sağlayan adayların genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) dikkate alınır. Ancak 

farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanının % 70’i, akademik ortalamanın 
%30’si alınarak, 100 üzerinden sıralama yapılır, buna göre asıl ve yedek adaylar belirlenir. Tüm puan 
türleri, 100’lük sisteme dönüştürülerek değerlendirme yapılır.  

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

Yükseköğretim Kurumuna ait not dönüşüm tabloları dikkate alınır.   
 

F. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 
Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda 

belirtilen belgeler istenir. 

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

b) Fotoğraf (Vesikalık 2 adet) 

c) Öğrenci katkı payı/öğrenim gideri makbuzu (ikinci öğretimler için) 

d) Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge. (Adayın kayıtlı olduğu Üniversiteye ait 

kullanımında kitap, materyal, cihaz vb. taşınır olmadığına dair) Yatay geçiş hakkı kazanan 

öğrencilerden kesin kayıt esnasında istenmektedir.  

e) Ön başvuruda on-line olarak sisteme yüklenmiş olan tüm belgelerin asılları 

 

 

G. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT YERLERİ 

Kesin kayıt yaptırmaları uygun görülen öğrenciler kayıtlarını şahsen Başvuru ve Değerlendirme 

Takviminde belirtilen kesin kayıt tarihlerinde F maddesinde belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ilgili 

Fakülteler/Yüksekokullarda yapacaklardır.  

 

H. KAYITLI OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA İLİŞİK KESME 
Üniversitemize yatay geçiş başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen 

kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesme işlemi üniversiteler arası resmi yazışma ile yapılacak 

olup, öğrencilerin önceden ilişik kesmeleri gerekmemektedir.  

 

İ. MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ 
Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, yeni akademik yıl/yarıyıla diğer 

öğrencilerle aynı tarihte başlamalarını sağlayacak biçimde yapılır.  

İlgili komisyonlar, öğrencinin daha önceki programındaki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş 

yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini 

tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken dersler ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Bu 

durumdan dolayı da yıl/dönem kayıpları meydana gelebilir.  

Öğrencilerin geçiş yaptıkları programlardaki önceki programlarıyla ortak olan dersler harfli başarı 

notları ile birlikte olduğu gibi aktarılır ve GANO/ANO hesabına dahil edilir.  

 

 

 

 

J. ORTAK HÜKÜMLER 



a) Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar ile ilişiği kesilenler yatay 

geçiş için başvuru yapamazlar 

b) Sonuçlar üniversitemizin web sayfası ile başvuru yapıldığı birimin web sayfasında Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında adayların bazı alanları gizlenerek ilan edilir. Yatay geçiş 

hakkı kazanan öğrencilere ayrıca bir tebligat yapılmaz. 

 

K. KATKI PAYI/ÖĞRENİM GİDERİ 

Kesin kayıt yaptıracak öğrenciler bahar dönemi katkı payı/öğrenim giderini  Kafkas Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Kars şubesi nezdindeki 

TR710001000147261585865001 numaralı hesabına yatırmaları ve alacakları banka dekontunu kesin 

kayıtta ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.  

 

L. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönetmelik hükümleri İle Kafkas Üniversitesi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri 

geçerlidir. 

 

 

 

 

 

 

  


