ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, Üniversitemize 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Yarıyılında Ön Lisans ve Lisans örgün ve ikinci öğretim programlarına Kurum İçi,
Kurumlar Arası ve Ek Madde-1 ile Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş
yoluyla alınacak öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi aşağıda
belirtilmiştir.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. Başvurular sadece belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.
2. Yatay geçiş başvuruları http://obs.alanya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
elektronik web adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen, posta, e-posta
veya kargo yolu ile gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, ön lisans diploma programlarının
ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son
iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
4. Öğrencilerin kayıtlı olduğu kurumdaki yatay geçiş yapacağı döneme kadar olan
müfredatında sorumlu olduğu bütün derslerini almış ve başarmış olması gerekir.
(Asgari Harf Notu: DD)
5. Not ortalaması ile yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan
yükseköğretim kurumları arasında (Fakülteden Fakülteye / Meslek
Yüksekokulundan Meslek Yüksekokuluna) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan
edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
6. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı programlarda birinci öğretimden ikinci öğretime
kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim
programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
7. İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim programlarına yatay geçiş
yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim programlarından başarı bakımından bulunduğu
sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim
programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
8. Açık ve uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına geçiş
yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not
ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi
yerleştirme puanının, geçmek istediği 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 dâhilinde öğrenim görmekte
olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.
11. Üniversitemiz Tıp Fakültesine yapılacak olan yatay geçiş başvuruları Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına yapılacaktır. Akdeniz Üniversitesi yatay geçiş
başvuru şartları ve tarihleri için http://tip.akdeniz.edu.tr/ web sitesini takip ediniz.
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A-KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Bir fakülte veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversite içinde yer
alan diğer fakülte veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma
programlarına belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir. Bunun için;
a) Ayrılacağı programda öğretim süresinde sağladığı genel ağırlıklı not ortalaması en az
4 üzerinden 3.00 olmalıdır.
b) Ancak bu başarı şartını sağlayamayan aday, merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak
istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması halinde yatay geçiş
için başvuru yapabilir. Bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları sadece bu başarı
şartını sağlayan adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması
halinde değerlendirilir.
c) Kayıtlı olduğu kurumdaki yatay geçiş yapacağı döneme kadar olan müfredatında
sorumlu olduğu bütün derslerini almış ve başarmış olması gerekir.
(Asgari Harf Notu: DD)
2. Aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma
programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için;
a) 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 şartı aranır.

B-KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

1. Kurumlar arası yatay geçiş Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer
diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan
kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2. Yatay geçiş yapacak öğrencinin;
a) Öğrencilerin kayıtlı olduğu kurumda, yatay geçiş yapacağı döneme kadar olan
sorumlu olduğu bütün derslerini almış ve başarmış olması gerekir.
(Asgari Harf Notu: DD)
b) Öğrencilerin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not
ortalamasının en az 4 üzerinden 2.40 ya da 100 üzerinden 60 olmalıdır. Ancak başarı
şartını sağlayamayanlar, merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma
programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu
yapabilir.
c) Disiplin cezası almamış olması gerekir.
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Ç-YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

1. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yatay geçiş yapacak
öğrencilerin,
a) Kayıtlı olduğu kurumdaki yatay geçiş yapacağı döneme kadar olan müfredatında
sorumlu olduğu bütün derslerini almış ve başarmış olması gerekir.
(Asgari Harf Notu: DD)
b) 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.
(Kontenjan Dışı)
c) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.40 ya da 100 üzerinden
60 olmalıdır.
d) Yurt dışında bulunan 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 ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz
tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
e) Disiplin cezası almamış olması gerekir.

Ç- MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1) İLE
YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

1. Halen kayıtlı öğrenci statüsünde olmak gerekir.
2. Öğrenciler, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri
yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya
lisans programlarına geçiş yapılabilecektir. (Ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa).
3. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, Üniversitemizdeki başvuracağı
diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci hazırlık sınıfı
da dâhil olmak üzere yatay geçiş başvurusu yapabilir.
4. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre diğer Yükseköğretim Kurumuna kayıt yaptıran öğrenciler
de üçüncü madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerdir, ancak özel
yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapamayacaklardır.
5. Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilecektir.(İlgili başvuru döneminden
önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş
yapamayacaklardır.)
6. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp
sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
7. 2017-ÖSYS sonucu ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler EkMadde-1 uyarınca yatay geçiş yapamayacaklardır.
8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Ek Madde -1 uygulanmasına ilişkin usul ve esasları için
tıklayınız.
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D-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1) Kurum İçi, Kurumlar Arası ve Yurtdışından Yatay Geçiş Başvurularında
a) Öğrenci Belgesi (Aslı)
b) Not Durum Belgesi (Transkript) (Aslı)
c) Disiplin Cezası Almadığını Gösteren Belge.(Aslı) ***Öğrenci Belgesi veya Not
Durum belgesinde Disiplin Cezası almadığını gösteren bilgi var ise ayrı bir belgeye
gerek yoktur.
d) ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi.
e) İkinci öğretimden birinci öğretime geçiş yapmak isteyen öğrenci için %10’a
girdiğini gösteren belge. (aslı)
2) Ek Madde 1 Kapsamında Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş
Başvurularında
Öğrenci Belgesi (Aslı)
Lise Diploması (Aslı veya Onaylı Fotokopisi)
Not Durum Belgesi (Transkript) (Aslı)
Daha önce Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge
(***Öğrenci Belgesi veya Not Durum belgesinde böyle bir bilgi var ise ayrı bir
belgeye gerek yoktur.
e) Disiplin Cezası Almadığını Gösteren Belge.(Aslı) ***Öğrenci Belgesi veya Not
Durum belgesinde Disiplin Cezası almadığını gösteren bilgi var ise ayrı bir belgeye
gerek yoktur.
f) LYS Sonuç Belgesi.
a)
b)
c)
d)

E-DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;
a) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, ilgili birim tarafından oluşturulan
komisyonlar yapar.
b) Her program için ayrı ayrı olmak üzere, adayların genel not ortalaması başarı
oranlarına göre sıralamaya tabi tutularak, o programa ayrılan kontenjana göre geçiş
sağlanır. Puanlar arasında eşitlik olması halinde merkezi yerleştirme puanı yüksek
olan aday üst sırada yer alır. Eşitlik bozulmadığı durumda ilgili birimin yönetim
kurulu karar verir.
c) Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre
sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.
d) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine
dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not
dönüşüm tablosu kullanılacaktır.
e) Başvuru değerlendirme sonuçları başvuru yapılan programın bağlı olduğu
Fakültenin / Meslek Yüksekokulunun elektronik web sitesinde ilan edilecektir.
f) .
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F- İNTİBAK İŞLEMLERİ

1. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu
dersler birimlerde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilip intibak/muafiyet
işlemleri yapılır.
2. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu
dersler ilişkin daha önce ki Yükseköğretim Kurumundan alınan notlar transkripte ilgili
birimler tarafından işlenir ve genel not ortalamasına eklenir.
3. İntibak işlemleri, ilgili intibak komisyonunca değerlendirilip birim yönetim kurulunca
karara bağlanır.

G-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

1. Başvuru Tarihleri
2. Değerlendirme Tarihleri
3. Sonuçların İlan Tarihi

: 01 – 15 Ağustos 2017
: 16 – 21 Ağustos 2017
: 29 Ağustos 2017

Ğ-KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ

1. Asıl Aday Kesin Kayıt Tarihleri
2. Yedek Aday Kesin Kayıt Tarihleri

: 05 – 08 Eylül 2017
: 14 – 15 Eylül 2017

***Kesin kayıtlar, kayıt hakkı kazanılan Fakülte veya Meslek Yüksekokulu tarafından
yukarıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihler arasında kaydını
yaptırmayanlar bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve kayıt hakkı sırasıyla yedek
adaylara geçer.
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H-KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1.
2.
3.

Lise Diploması Aslı veya Noter Onaylı Örneği ve Fotokopisi
Fotoğraf (2 Adet)
Muafiyet ve İntibak İşlemleri İçin;
a) Dilekçe
b) Not Durum Belgesi (Transkript) (Aslı)
c) Onaylı Eğitim-Öğretim Planı (Müfredatı) ve Ders İçerikleri. (Aslı)
* Daha önce öğrenim gördüğü üniversitelerdeki derslerinden muaf olmak isteyen
öğrenciler derslerin başlamasından sonraki bir hafta içinde ilgili birimlerine
başvururlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmaz.
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