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2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemize yatay geçiş işlemleri "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 Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge" hükümleri uyarınca basvuru.erbakan.edu.tr 
adresinden online olarak yapılacaktır. Yatay geçiş işlemleri ile ilgili başvuru koşulları, istenen belgeler, yatay 
geçiş takvimi ve yatay geçiş kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.  

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

 

1) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait ağırlıklı 
genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,80 olması şartı aranır. Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,80 
olmayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya 
yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. 
2) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir. 
3) Öğrencinin tamamladığı yarıyıl itibariyle, yarıyıl bazında en az 30 AKTS ya da yıl bazında 60 AKTS 
kredilik ders almış olması gerekir. AKTS toplamı program müfredatından dolayı belirtilen toplam AKTS’nin 
altında ise müfredat belgesinin de sunulması gerekmektedir.  
4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin programın dil 
yeterliliğini sağladığını belgelendirmesi gerekir. 
5) Başarı sınırı uygulanan programlarda belirlenen başarı sınırının sağlanması gerekmektedir. 
6)  Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. 

 
 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ İLANI 
 

 
1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları ilgili yönetim kurulunca oluşturulan yatay geçiş komisyonu 
tarafından değerlendirilir.  

2) Başvurusu geçerli olan aday sayısının ilân edilen kontenjandan fazla olması halinde sıralama başvuru 
esnasında öğrencilerin beyan ettiği puanlar kullanılarak aşağıdaki formül ile belirlenir. Hatalı beyanda bulunan 
öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır.  Yerleştirmede puanları eşit olan adaylardan sırasıyla; başarısız dersi 
olmayanlara, daha önce yatay geçiş yapmamış olanlara, AGNO’su yüksek olanlara, üniversite yerleştirme giriş 
puanı yüksek olanlara öncelik verilir. 

 

 

http://basvuru.erbakan.edu.tr/


 
 

Değerlendirmeye Esas Puan = (A/B x 100 x 0.70) + (C x 0.30) 
 

 
A: Öğrencinin başvuru yaptığı programın puan türündeki ÖSYS puanı 
B: Başvuru yapılan programın öğrencinin giriş yılındaki ÖSYS taban puanı  
C: Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (100'lük sistem)” 
Genel ağırlıklı not ortalamasının (C) belirlenmesinde beyan edilen transkript/not durum belgesinde;  
*  Sadece yüzlük not var ise bu not, 
* Hem dörtlük hem yüzlük not var ise veya sadece dörtlük not var ise dörtlük notun YÖK dönüşüm 
tablosundaki karşılığı hesaplamalara dâhil edilir. 
 
3) Öğrenciler yerleştirme sonuçlarına üç iş günü içinde yazılı olarak başvuru yapmak koşulu ile itirazda 
bulunabilir. İtiraz başvurusu ilgili akademik birim tarafından değerlendirilir, ilgili yönetim kurulu kararı ile 
kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye başvuruda beyan ettiği e-posta adresi üzerinden bildirilir. Sehven hatalı 
beyanda bulunduğu için itirazda bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.     
4) Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının 
taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar, başarı şartını sağlayan adayların yerleştirme işlemleri bittikten 
sonra boş kontenjan kalması halinde değerlendirilir. 
5) Kurumlararası yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. 
 

 

İSTENEN BELGELER 

 

1) Öğrenci Belgesi (Yeni tarihli olmak koşulu ile e-devlet / e-imza / ıslak imzalı olabilir) 

2) Not Belgesi (Başvuran öğrencinin öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumundan aldığı, bütün dersleri ve bu 
derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi onaylı belgenin aslı) (Yeni tarihli 
olmak koşulu ile e-devlet / e-imza / ıslak imzalı olabilir) 

3) ÖSYM Yerleşme Belgesi (Onay Kodlu) 

4) ÖSYM Sonuç Belgesi (Onay Kodlu) 

5) Disiplin cezası almadığına dair belge (Öğrenci belgesi veya Not belgesinde ilgili ibarenin olması yeterlidir) 

6) Müfredat durumunu gösteren belge (Kayıtlı olduğu programdaki derslerin hangi dönemde verildiğini 
gösteren belge) (Öğrencinin tamamladığı yarıyıl itibariyle, yarıyıl bazında en az 30 AKTS ya da yıl bazında 60 
AKTS kredilik ders almış olması gerekir. AKTS toplamı program müfredatından dolayı belirtilen toplam 
AKTS’nin altında ise müfredat belgesinin de sunulması gerekmektedir.) 

7) % 10’a girdiğine dair belge (II. öğretimden normal öğretime başvuran öğrenciler için geçerlidir.) 

* Belgeleri eksik olan öğrencinin müracaatları kabul edilmeyecektir. 

 

 

 



 
NOT 

1) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına yatay geçiş yapacak öğrencilerin aşağıdaki özel koşulu 
sağlamaları gerekmektedir;  
 
Kayıt tarihinde (Öğrenim gördüğü Üniversite için) 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 olmaması (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. 

 

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

 

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ 

Başvuru Tarihleri 07 Şubat 2022 11 Şubat 2022 

Değerlendirme Tarihleri 14 Şubat 2022 18 Şubat 2022 

Geçici Sonuç İlan Tarihi 21 Şubat 2022 

İtirazların Değerlendirilmesi 22 Şubat 2022 24 Şubat 2022 

Kesin Sonuç İlan Tarihi 25 Şubat 2022 

Kesin Kayıt Tarihleri 28 Şubat 2022 03 Mart 2022 

Yedek Sonuç İlan Tarihi 04 Mart 2022 

Yedek Kayıt Tarihleri 07 Mart 2022 08 Mart 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI  
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI  

 

BİRİM PROGRAM 

1. SINIF 

KONTENJAN 

YURT İÇİ YURT DIŞI 

Adalet Meslek Yüksekokulu 
  Adalet 3 0 

  Adalet (İ.Ö.) 3 0 

Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu 
  Adalet 3 0 

  Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 2 0 

  Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 2 0 

Konya Ereğli Kemal Akman  
Meslek Yüksekokulu 

  Bankacılık ve Sigortacılık 2 0 

  Bilgisayar Programcılığı 3 0 

  Elektrik 2 0 

  Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 0 

  İnşaat Teknolojisi 2 0 

  İşletme Yönetimi 2 0 

  Makine 2 0 

  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 

  Tekstil Teknolojisi 2 0 

Meram Meslek Yüksekokulu 

  Aşçılık 4 0 

  Grafik Tasarımı 2 0 

  Grafik Tasarımı (İ.Ö.) 2 0 

  Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 0 

  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 0 

  Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi 4 0 

Sağlık Hizmetleri  
Meslek Yüksekokulu 

  Ağız ve Diş Sağlığı 3 0 

  İlk ve Acil Yardım 3 0 

Seydişehir Meslek Yüksekokulu 

  Bilgisayar Programcılığı 3 0 

  Elektrik 2 0 

  Grafik Tasarımı 3 0 

  Grafik Tasarımı (İ.Ö.) 3 0 

  İşletme Yönetimi 2 0 

  Makine 2 0 

  Mekatronik 2 0 

Seydişehir Sağlık Hizmetleri  
Meslek Yüksekokulu   Fizyoterapi 2 0 

 


