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  3098- Üniversite Senatosunun 21/06/2011 tarih ve 334/2825 sayılı kararı ile 
kabul edilen, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca hazırlanan “Ankara Üniversitesi 
Yatay Geçiş İlkeleri”ne ilişkin Yatay Geçiş Komisyonunun 04/06/2013 tarih ve 1 
sayılı kararı okundu, sözkonusu ilkelerin aşağıda gösterilen şekliyle 
değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ 
1) Yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayın, 

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin 
cezası (uyarma cezası hariç) almamış olması, 

b) Devam etmekte olduğu programa ait not ortalamasının en az 4,00 
üzerinden 3,50 ya da 100 üzerinden 85 olması ve bu zaman dilimine ait 
başarısız dersinin olmaması (Her iki not sisteminin de bulunduğu öğrenci 
durum belgelerinde yalnızca üniversitemizde kullanılmakta olan 4 lük 
sistemdeki not değeri dikkate alınacaktır), 

c) Daha önce yatay geçiş yolu ile Üniversite/Fakülte/Bölüm/Program değişikliği 
yapmamış olması, 

d) “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 11 inci maddesinin sekizinci 
fıkrası kapsamında  
- Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlarımıza 

yatay geçiş için ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil 
sınavlarından yeterli puanı başvuru sırasında belgelemesi gerekir. 

-  
2) Bazı seçmeli derslerin yabancı dille verildiği programlara yatay geçiş hakkı 

kazanan öğrencilerin düzenlenecek yabancı dil yeterlik sınavına girmeleri ya 
da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli 
puanı başvuru sırasında belgelemeleri gerekir.  
 

3) Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine 
dönüştürülmesinde Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen not tabloları 
kullanılır. 
 

4) Alınan başvurular aşağıdaki şekilde hesaplanarak elde edilen 
“Değerlendirmeye Esas Puan’a” göre değerlendirilir. 

  



Değerlendirmeye Esas Puan= [X/Y x 100 x 0.70] + [Z x 0.30] 
Z = Genel Akademik Başarı Not Ortalaması (100 lük sistem) 
X = Öğrencinin Yerleştiği Programdaki ÖSYS ya da Yabancı Uyruklu 

Öğrencilerin Üniversiteye Yerleşme puanı 
Y = Geçiş Yapmak İstediği Bölümün ÖSYS ya da Yabancı Uyruklu 

Öğrencilerin Üniversiteye Yerleşmeye Esas Puanın Taban Puanı 
5) Meslek Yüksekokullarına yapılan yatay geçiş başvuruları öğrencilerin 4 lük 

sistemdeki not ortalaması dikkate alınarak yapılır.  
 

6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılacak kurumiçi ve 
kurumlararası  yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan 
yetenek sınavında da başarılı olunması şarttır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci 
kabul eden programlara yapılan yatay geçiş başvurularının 
değerlendirilmesinde yetenek sınavı sonuçları kullanılır. 
 

7) İsimleri aynı olan diploma programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için eğitim 
programlarında yer alan derslerin ders öğrenme kazanımları ve program 
yeterliklerinin de eşdeğer olması gerekir. 
 

 


