TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
YÖNERGESİ
Dayanak
MADDE 1- Toros Üniversitesi’nde kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler "Yüksek
Öğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana
Dal, Yan Dal İle Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"
uyarınca yapılır.
Kurum İçi Yatay Geçiş
MADDE 2- İlgili yönetim kurulları tarafından hangi dönem ve hangi diploma
programları için ne kadar kontenjan belirleneceği karara bağlanır ve Senato'nun onayı ile
kesinleşir.
MADDE 3- Başvurular, Güz ve Bahar dönemi bütünleme sınavlarından sonra ve ders
kayıtlarından önce ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine, Meslek
Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılır. Başvuru koşullarını sağlayamayan adayların başvuruları
kabul edilmez. Başvurularla ilgili değerlendirme belirlenen kurallara göre program yürüten
bölüm tarafından yapılır ve ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır, web
sayfasında ilan edilir. Yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısının yarısı kadar
yedek ilan edilir.
Kurum İçi Yatay Geçiş Koşulları
MADDE 4- (1) Kontenjanlar, kayıt yılındaki ÖSYM Kılavuzunda belirtilen ve
öğrencinin kayıt yılına ait kontenjanların %15' ini geçemez.
(2) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş
kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci
yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen
öğrenci kontenjanının yıllık yüzde on beşini geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek ilgili
yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Burslu bir programda öğrenim görmekte olan
öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı hususundaki esasları belirleme yetkisi
Toros Üniversitesi senatosuna aittir. Ortak programdan sonra diploma programına geçiş
uygulaması olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu
diploma programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır.
MADDE 5- Başvurular, 2 yıl olan eşdeğer diploma programının ikinci ve üçüncü
yarıyılı; 4 yıl olan eşdeğer diploma programlarının üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı
yarıyılları için yapılabilir. Ön lisans için ilk ve son yarıyıl, lisans için ilk iki yarıyıl ve son iki
yarıyıla yatay geçiş yapılamaz.
MADDE 6- Aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş
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 üniversitelerin diploma programlarının en düşük
taban puanından az olmaması şartı aranır.
MADDE 7- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay
geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı istenir.
MADDE 8- Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu
Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için hazırlık sınıfını başarmış veya
muaf olmuş olmak şartı aranır. Bulunduğu programda muafiyet varsa hazırlık sınıfından muaf
sayılır.
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MADDE 9- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel
teşkil etmez.
MADDE10- Kurum içi yatay geçiş başvurusunun işleme konulabilmesi için öğrencinin;
a- Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100
üzerinden en az 60 olması ve alt yarıyıllardan başarısız dersinin bulunmaması gerekir. Dörtlü
veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde,
Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
b-Yukarıdaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş
yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş
başvurusu yapabilirler.
c-Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
Kurumlar Arası Yatay Geçişler
Merkezi Yerleştirme (ÖSYM) Puanına Göre Yatay Geçişler
MADDE 11- Merkezi Yerleştirme Puanlarına göre kurumlar arası yatay geçişler;
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
ve bu Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Ek 1 maddesinin uygulama esaslarını belirleyen 30.01.2014 tarih
75850160-301.06-212 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazılarına göre yapılır.
MADDE 12- Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek
istediği Toros Üniversitesi diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması
halinde Örgün, Açık veya Uzaktan öğretimden Üniversitemiz diploma programlarına Yatay
Geçiş yapılabilir. (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi
yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanı geçmek istediği
İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yatay geçiş
yapabilecektir.)
MADDE 13- Merkezi yerleştirme puanlarına göre kurumlar arası yatay geçiş
başvurularında, kayıtlı olunan programa yerleştirilen yıldaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) merkezi yerleştirme puanının, Toros Üniversitesi’nin yatay geçiş yapılmak
istenen programının ilgili yıldaki en küçük puanına eşit ya da fazla olması şartı aranır.
MADDE 14- (1) Merkezi yerleştirme puanlarına göre kurumlar arası yatay geçiş, ön
lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfı dâhil güz ve bahar yarıyıllarına yapılabilir.
(2) Bu madde kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş
yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak
hesaplanır.
MADDE 15- Merkezi yerleştirme puanına göre kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları
hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının, Güz döneminde %30'u kadar ve sadece bahar
dönemi için Merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde-1) uyarınca öğrenci alınıp alınmayacağının
üniversitelerin yetkili kurulları tarafından %20'sini geçmeyecek kadar karara bağlanarak
kontenjan belirlenir.
Başvuru Koşulları
MADDE 16- Başvurular, Toros Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre
Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvuru Formuyla ilgili Dekanlık, Yüksekokul, Meslek
Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılır. İlgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile Öğrenci İşleri Daire
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Başkanlığınca kontenjan kadar öğrencinin kaydı yapılır. Başvurunun kontenjandan fazla olması
durumunda merkezi puan esas alınarak kayıt yapılır. Kontenjan sayısı kadar yedek aday da
belirlenir.
MADDE 17- Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece ÖSYM merkezi yerleştirme
puanları dikkate alınır.
MADDE 18- Disiplin cezası almış olanların başvuruları kabul edilmez.
değildir.

MADDE 19- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmaya engel

Özel Durumlar
MADDE 20- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları
Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre yerleştirildiği
programdan yatay geçiş yapmak isteyen adayların DGS puanları dikkate alınır.
MADDE 21- Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar arasında
merkezi sistem puanlarına göre kurumlar arası yatay geçiş yapılamaz.
MADDE 22- Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen
öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse
diploma programının merkezi yerleştirme puanı oluşmadığından yatay geçiş yapılamaz.
MADDE 23- Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurduğu lisans programının, başvuru
yapılan yılın ÖSYM kılavuzunda yer almaması durumunda, öğrencinin merkezi sistemle
yerleştirildiği yılın ÖSYM kılavuzundaki toplam kontenjanı dikkate alınır.
Yabancı Dil Bilgisi
MADDE 24- Toros Üniversitesi’nin hazırlık sınıfına geçişte veya ilgili programın birinci
sınıfının ilk dönemine yatay geçiş yapacak adayların varsa TOEFL ya da eşdeğer sınavların
sonuçlarını gösterir belge vermeleri, Yabancı dil şartını sağlayamayanların Toros Üniversitesi
İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından yapılacak olan İngilizce Muafiyet Sınavına girip başarılı
olmaları gerekmektedir. Bu koşulları sağlayamayan adayların programlarına başlayabilmeleri
için İngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri ve başarmaları zorunludur.
Değerlendirme İşlemleri
MADDE 25- (1) Başvurular, adayların merkezi yerleştirme sınavı sonuçları ve yukarıda
sayılan diğer ölçütleri dikkate alınarak ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile sonuçlandırılır ve
Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Yatay Geçiş başvurusu kabul edilen
adayların intibakları ilgili Fakültelerin, Yüksekokulların, Meslek Yüksekokullarının Yönetim
Kurulları tarafından yapılır.
(2) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı
olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir
ve not ortalamasına eklenir.
Sonuçların Bildirilmesi
MADDE 26- Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Kurumlar arası Yatay Geçiş
değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas
alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Toros Üniversitesi internet sayfasında ilan edilir.
Genel Not Ortalamasına Göre Kurumlar Arası Yatay Geçişler
MADDE 27- (1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki
eşdeğer diploma programları arasında yapılır.
(2) Genel Not Ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları
“Yükseköğretim Kurumları Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programları Arasında Geçiş, Çift
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Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ilişkin
Yönetmeliği”nin 11. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlara göre belirlenir.
(3) Yurt Dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı
yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o
programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in
hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse
alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.
MADDE 28- Hazırlık sınıfına, ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son
yarıyılına, Lisans Diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş
yapılamaz.
MADDE 29- Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin, kayıtlı olduğu programda
bitirmiş olduğu dönemlere ait genel ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması, alt
yarıyıllardan başarısız dersinin bulunmaması ve disiplin cezası almamış olması gerekir. Açık ve
Uzaktan öğretimden Üniversitemiz örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için
öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80
veya üzeri olması gerekir. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine
dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları
kullanılır.
MADDE 30- Hazırlık sınıfı bulunan birimlere yatay geçiş için Toros Üniversitesi’nin
yapacağı yabancı dil muafiyet sınavından başarılı olmak ya da uluslararası geçerliliği olan
yabancı dil sınavlarından Üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puan belgesini başvuru
sırasında belgelemek şarttır.
Başvuru Tarihi ve yeri
MADDE 31- Bütün başvurular, aşağıda belirtilen belgeler tamamlanmış olarak son
başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen
yapılacaktır. Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır. Başvurunun reddi halinde evraklar
geri verilmez. Başvuru Yeri Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği Fakülte Dekanlığı,
Yüksekokul Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüdür.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
(1) Başvuru formu
(2) Transkript; başvuran adayın ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, bu
derslerden aldığı notları ve yüzlü sisteme göre genel not ortalamasını gösteren belge (Yüzlü
sisteme göre not ortalamasını getiremeyen adaylarda “YÖK Dörtlük Sistemdeki Notların Yüzlük
Not Sistemindeki Karşılıkları” tablosu kullanılır.)
(3) Ders içeriklerini gösteren onaylı belge,
(4) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi
(5) Disiplin cezası almadığına dair belge (Transkripte belirtilmişse yeterlidir)
(6) Hazırlık sınıfı bulunan birimlere başvuranlardan yabancı dil seviyesini gösteren belge.
Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 32- Başvurular ilan edilen şartlar çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunca
yapılır. Başvurular, adayların genel not ortalaması dikkate alınarak değerlendirilir, genel not
ortalamasında eşitlik olması halinde adayın ÖSYM puanı dikkate alınarak, birim yönetim
kurulunca karara bağlanır. Diploma programına kayıt işlemleri ilgili birimlerin Yönetim Kurulu
Kararı üzerine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.
MADDE 33- Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek
aday belirlenir.
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MADDE 34- Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adayların yerine
yedeklerin başvurusu alınır.
Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş
MADDE 35– (1) Toros Üniversitesi senatosu tarafından yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi
halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde
belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite senatosu tarafından
belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim
Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir.
Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci
kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.
(2)Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim
kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu Yönergenin 30. maddesinde belirlenen kurumlar arası yatay
geçiş başarı şartları aranır.
(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş
yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci
kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden
başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay
geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş
kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
(4) 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 ve kayıtlı olduğu
diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına
eşdeğerliğinin Toros Üniversitesi tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
(5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim
programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Ölçme Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari
puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, Toros Üniversitesi tarafından
belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan
edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya
üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.
(6) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı
yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o
programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in
hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse
alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.
(7) 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 Yönerge hükümleri dışında
ilave şartlar belirleyebilir.
MADDE 36- Başvurular öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği Fakülte Dekanlığı,
Yüksekokul Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüdür.
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Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 37- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 5/3/2014 tarihli Senato
Toplantısının 02/09 sayılı kararı ile kabul edilen “Toros Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar
Arası Yatay Geçiş Yönergesi” yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 38- Bu yönerge, Toros Üniversitesi Senatosu'nda kabul edildiği tarihte (12/11/2020
tarih ve 18/48 sayılı karar) yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39- Bu yönerge hükümlerini, Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.
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