
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize yatay geçişler “ Yükseköğretim 
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan 
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile 
“Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin 
Yönerge” hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılacaktır. 

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ İLKELERİ 
 
1-) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer (isimleri 
aynı olan veya Yönetim Kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’ninin aynı olduğu tespit 
edilen) diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 
kontenjanlar çerçevesinde yapılır. İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim 
programlarına geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim programlarında başarı bakımından 
bulundukları sınıfın ilk yüzde onuna (%10) girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler, bu durumu 
belgelemek kaydıyla, birinci öğretim programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş için 
başvurabilirler. 
2-) Önlisans programlarının sadece ikinci ve üçüncü yarıyıllarına, lisans programlarının dört 
yıllık olanlarda sadece ikinci ve üçüncü sınıflarına, beş yıllık olanlarda ikinci, üçüncü ve 
dördüncü sınıflarına, altı yıllık olanlarda ise, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflarına 
yatay geçiş yapılabilir. 
3-) Kurumlar arası yatay geçiş, Necmettin Erbakan Üniversitesi için Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı web sayfasında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde başvuru ve değerlendirme 
takvimi doğrultusunda yapılacaktır. 
4-) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu 
dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 
olması ve kendi üniversitesinde eğitim planında bulunan bütün dersleri almış ve başarmış 
olması gerekir. 
5-) Yüzlük ve dörtlük not sistemleri arasında dönüşüm yapılmayacak, herhangi bir dönüşüm 
belgesi veya kendi Üniversitelerince yapılan dönüşüm kabul edilmeyecektir. Yüzlük ve 
dörtlük not sistemleri arasında değerlendirmeye ilişkin kıyaslama sadece Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan karşılık tablosuna göre yapılacaktır. 
6-) Adayların değerlendirilmesi genel not ortalamalarına göre sıralanarak yapılacak, 
başvurusu geçerli olan aday sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması halinde ÖSYM 
yerleştirme puanının %70’i ile ağırlıklı genel not ortalamasının %30’unun toplamı alınarak 
hesaplanan puana göre sıralama yapılacaktır Yatay geçiş için Üniversitelere kontenjan 
ayrılmayacaktır. Adaylardan ilgili Yönetmelikte tanımlandığı gibi, derslerin kredilerine göre 
ağırlıklandırılmış genel not ortalaması (genel ağırlıklı not ortalaması) belirtilen not çizelgesi 
ibraz edemeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
7-) İlgili Yönetim Kurullarınca oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirme sonrasında, 
geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, genel ağırlıklı not ortalamalarına göre veya 
6.maddedeki koşula göre sıralanarak ilgili Akademik Birim web sayfasında ve panolarında 
ilan edilecektir. Şartları sağlayan yeterli aday bulunduğu takdirde ilan edilen kontenjan kadar 
asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Takvimde belirtilen süre içerisinde 
başvurmayan adayların yerine yedek adayların başvurusu alınacaktır. 
8-) Diğer başvuru şartlarını sağladığı halde genel ağırlıklı not ortalaması şartını sağlayamayan 
ancak sınava girdiği yıl itibariyle, merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın 
taban puanına eşit veya yüksek olan adayların başvurusu kabul edilecektir. Bu adayların 
başvuruları bu ilkelerin 4.maddesine göre başvuru adayların yerleştirilmesi bittikten sonra boş 
kalan kontenjan olması halinde değerlendirilecektir. 



9-) Öğrenci, aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. 
Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma 
programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir. 
10-) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan programlara yatay geçiş için adayın 
önceki Üniversitesinde varsa Yabancı Dil hazırlık eğitimini başarmış olması ya da 
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavda başarılı olması 
gerekmektedir. Bu adaylarda Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında 
Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen (100 puan üzerinden en az 60 puan veya muadili 
puan) seviyede bir puanı belgelendirmeleri halinde yabancı dil hazırlık eğitimini başarmış 
sayılırlar. 
11-) İlgili Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçişi kabul edilen öğrencilere sonuçlar Akademik 
Birim web sayfasında internet ortamında ve panolarında duyurulur. Bu öğrenciler için intibak 
işlemi yapılır ve bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir. Yatay geçiş 
kayıt ve intibak işlemleri kesinleşen öğrencilere kararları ilgili birimce yazılı olarak tebliğ 
edilir ve yeni durumları en geç 15 gün içinde Yükseköğretim Öğrenci Veri Tabanına 
(YÖKSİS) işlenir. 
12-) 
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans 
ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen 
hükümler çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer 
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler. 
b) Bu kurumlardan 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinde sayılan 
fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için 
başvuramazlar. 
c) (b) fıkrası kapsamına girmeyen bir gerekçe ile (a) fıkrası kapsamındaki yükseköğretim 
kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde 
geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine göre 
değerlendirilir. 
13-) Yurt dışı üniversitelerinden yatay geçiş, ilgili program için yurt dışı yatay geçiş 
kontenjanı ilan edilmiş ise bu ilkeler çerçevesinde ve kontenjan dâhilinde yapılır. Yurt dışı 
üniversitelerinden yapılan başvurularda, yurt dışı üniversitenin Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından tanınması ve program eşdeğerliliğinin ilgili Yönetim Kurulunca kabul 
edilmesi gerekmektedir. Yurt dışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin, öğrenimlerine 
başladıkları yılda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliliği kabul edilen 
sınavlar ve puanlara sahip olması gerekir. 
14-) Yurt dışı üniversitelerinden yatay geçiş için başvuran adaylardan geçmek istediği 
programın ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip olanlar tüm derslerden 
başarılı olmak şart aranmaksızın, diğer başvuru şartlarını sağladıkları takdirde kontenjan 
harici olarak programa kabul edilirler. 

* Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin 
uyrukluluğunda bulunan öğrenciler kontenjan harici olarak programa kabul edilirler. 
* İlgili Yönetmeliğin altıncı bölümünde belirtilen özel durumlara haiz adayların yatay geçiş 
başvuruları, Yönetmeliğin 24 üncü madde hükümlerine göre değerlendirilir. 
* Açık ve uzaktan öğretim programlarından yatay geçiş için başvuran adayların, diğer 
başvuru şartlarına ilave olarak, genel ağırlıklı not ortalamalarının yüzlük sistemde en az 80 
olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği 
programın taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. 



İSTENEN BELGELER 
 

1- Not Belgesi, (Başvuran öğrencinin ayrılacağı Yükseköğretim Kurumundan alacağı, 
“izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını 
gösteren” resmi onaylı belgenin aslı) 
2- ÖSYM Yerleşme (Onay Kodlu) Belgesi, 
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4- Öğrencinin aldığı derslere ait müfredat içerikli belge, 
5- Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçe, (öğrenci başvurduğu programı 
normal veya ikinci öğretim olarak dilekçesinde belirtecektir.) 
6- Disiplin cezası almadığına dair belge, 
7- Öğrenci Belgesi, 

Notlar: 
1-) 
* İstenen belgeleri eksik olan öğrencinin müracaatları kabul edilmeyecektir. 

                * Başvurular elden veya posta yoluyla ilgili Meslek Yüksekokullarına yapılacaktır. 
                * Vakıf Üniversitelerinden müracaat edecek öğrenciler birinci ve ikinci 

öğretimden sadece birine müracaat edebileceklerdir. 

2-) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına kayıt yaptıracak öğrenciler; 

*Kayıt tarihinde en fazla 25 yaşında olmak, vücut yapısı düzgün olmak; astım, bronşit, 
epilepsi, nefes darlığı, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık vb. gibi biyolojik bozukluğu 
olmamak; bayılma, histesi, marazi çarpıntı ve benzeri psikolojik ve sinirsel hastalıklardan 
herhangi birine yakalanmış olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezası ile 
uzaklaştırılmış olmamak; boy uzunluğunun erkek öğrencilerde en az 1,67 m., kız 
öğrencilerde 1,60 m. ve boy uzunluğunun 1 metreden fazla olan kısmı ile vücut ağırlığı 
arasında +/- 10 kg’dan fazla fark olmamak (vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri 
çıplak ayak ve aç karnına olacaktır) gerekir. Kayıt sırasında bedensel ve psikolojik 
yapısının itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduklarını tam teşekküllü devlet ve 
üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. 

3-) İlk ve Acil Yardım Programına kayıt yaptıracak öğrenciler; 

*Devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel 
olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları 
(Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), 
program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle 30 Eylül 2018 
tarihi itibarıyla 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız 
öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen 
değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; 
kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip 
arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları 
gerekmektedir. 

 

 



 

YATAY GEÇİŞ 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 

11 Şubat 
2019 

15 Şubat 
2019 

18 Şubat 
2019 

19 Şubat 
2019 

20 Şubat 
2019 

21 Şubat 
2019 

22 Şubat 
2019 

25 Şubat 
2019 

26 Şubat 
2019 

 
 

MESLEK YÜKSEKOKULU (ÖNLİSANS) YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 
 

BİRİM PROGRAM 
KONTENJAN 

YURT İÇİ YURT DIŞI 

 
ADALET MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

 
 
 

 Adalet Pr. 3 0 

 Adalet (İ.Ö.) Pr. 3 0 

EREĞLİ ADALET 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
 Adalet Pr. 3 0 

 
 

EREĞLİ KEMAL 
AKMAN MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

 Bilgisayar Programcılığı Pr. 3 0 

 Elektrik Pr. 3 0 

 Elektronik Haberleşme Teknolojisi Pr. 2 0 

 İnşaat Teknolojisi Pr. 3 0 

 İşletme Yönetimi Pr. 4 0 
  Makine Pr. 4 0 

  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr. 2 0  
 

 
 
 
 

 

 
p  

 

  

MERAM MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

 Ağız ve Diş Sağlığı Pr. 3 0      

 İlk ve Acil Yardım Pr. 2 0   
h  

  

  

 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Pr. 3 0   
t     

 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Pr. 2 0     

 Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) Pr. 2 0     

SEYDİŞEHİR 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
 

 Bilgisayar Programcılığı Pr. 3 0     

 Elektrik Pr. 3 0     

 Grafik Tasarımı Pr. 3 0     

 Grafik Tasarımı (İ.Ö.) Pr. 3 0     

 İşletme Yönetimi Pr. 3 0     

 Makine Pr. 3 0     

 Mekatronik Pr. 3 0 

 


	12-)

