
T.C. 

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 

hükümleri ve Üniversitemizin yönetmeliklerine uygun olarak 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim 

Birimlerimize Yatay Geçiş (AGNO) yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli 

belgeler, başvuru tarihi ile koşullar aşağıda belirtilmiştir. 

 
 

KOŞULLAR 

 
1) Kurumlar arası yatay geçişler ancak, Yükseköğretim Kurulunca eşdeğer eğitim programları 

uygulayan Yükseköğretim kurumları arasında veya içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu 
tespit edilen diploma programlarına yapılır. Ayrıca; intibakı yapılacak olan başvuru sahibinin 
başvuru yaptığı dönemin alt dönemlerine ait müfredat derslerinin her dönem için ayrı ayrı en az 
yüzde seksen’inden (%80) başarılı olacak şekilde intibakı olması gerekmektedir. Aksi takdirde yatay 
geçiş başvurusu kabul edilmeyecektir. 

 
Kurum içinde eğitim birimi içerisinde programlar arası ya da eğitim birimleri arasında aynı düzeyde 
Eğitim Birimleri programları arasında eşdeğer (ismi aynı ya da ismi farklı olmakla birlikte içerikleri 
en az yüzde seksen aynı olan program) programlara kontenjan dahilinde yatay geçiş yapılabilir. 
Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki 
yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

 
2) Kurum içinde aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması 

olmaksızın yapılabilir. Ancak ikinci öğretim programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti 
öderler. 

 

3) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak. 

 
4) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma 

programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın herhangi bir döneminde (güz veya bahar) ilk 
yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programına kontenjan 
dahilinde yatay geçiş yapabilirler. İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler 
birinci öğretim ücreti öderler. (Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya Yabancı ülkelerdeki Yüksek 
Öğretim Kurumlarından Devlet Yükseköğretim Kurumları birinci öğretime gelen öğrenciler katkı 
payı ödemezler, ikinci öğretime gelenler ikinci öğretim ücreti öderler.) Öğrenim Ücretleri ve Katkı 
Payı ödemelerine ilişkin 2022-2023 Eğitim–Öğretim yılı için Bakanlar Kurulunca yapılacak 
değişiklikler öğrencilere aynen yansıtılacaktır. 

 
5) Açık veya uzaktan eğitim programlarından diğer açık veya uzaktan eğitim diploma programlarına 

kontenjan dahilinde yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim  

programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki not 

ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme 

puanının geçmek istediği üniversitemiz diploma programının o yılki taban puanına eşit veya üzeri 

olması gerekir. 

 
6) Kurumlar arası birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim 

programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapılabilir. 

 
7) Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen, dönüştürme tabloları kullanılır. 
 

8) Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 



9) Başarı şartını sağlayan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar iki kez olmak 

üzere yedek aday ilan edilir. (Yedek kayıtları sonucunda dolmayan kontenjanlar için tekrar  

yedek belirlenmez). 

 

10) Yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önceki diploma programlarında almış ve başarmış oldukları 
derslere ait intibakları yapılarak bu derslere ilişkin notları transkriptine işlenir. 
 

 
11) Yatay geçiş başvuruları için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait 

genel not ortalamasının yüz üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2,29 olması gerekir. Ayrıca; eğitim 
görmekte olduğu kuruma kayıt olduğu yıl itibariyle dil hazırlık ve bilimsel hazırlık sınıfları hariç 
dönem kaybı olmaksızın alttan başarısız dersi ile almadığı dersinin bulunmaması ve yatay geçiş 
yapacağı yarıyılı okumamış olması şarttır. 

 

12) Yurt dışından başvuru yapacak öğrenciler kredi sistemine göre eğitim alıyorlar ise; 

a) III.yarıyıla başvuracak öğrenciler en az 40 Kredi/AKTS 

b) V.yarıyıla Başvuracak öğrenci için en az 100 Kredi/AKTS 
ders almış ve başarmış olması gerekmektedir. 

 
13) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı Yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine 

devam eden öğrenciler 12. maddede belirtilen başarı şartını sağladıkları takdirde başvuruda 
bulunabilirler. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10. maddesinde sayılan 
fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler başvuruda bulunamazlar. 
Bunun dışında ilişiği kesilenler ilişiklerinin kesilmesinden itibaren 2 yıl içinde yatay geçiş 
hükümlerine göre başvuruda bulunabilirler. 

 
14) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri 

değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili akademik birim internet 
sayfasında ilan edilir. 

 
15) Yurtdışı Üniversitelerinden başvurularda Yurt içinde başvuran adaylardan istenen başarı şartları 

aranır. 

 
16) Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından, yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim 

kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puanına sahip öğrenciler 
başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay 
geçiş başvurusu yurtdışı yatay geçiş kontenjanı dışında değerlendirilir. 

 
17) Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarının diploma programlarının Yükseköğretim Kurulu 

tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programına yatay geçiş için başvurduğu önlisans 

veya lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Üniversitemizce kabul edilmesi şartı aranır. 

 
18) Yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarına ÖSYM’ce yerleştirilmiş olmak veya Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınması ve eşdeğerliliğinin (denklik) olması gerekir. İlgili belgeleri olmayanlar 
yatay geçiş başvurusu yapamazlar. 

 
19) Yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarına 

kayıtlı olan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. Yurt içinden veya Yurt dışından 

yatay geçiş için yapılan başvurularda genel başarı not ortalamasının eşit olması halinde öğrencileri 

girdikleri yılki ÖSYM puanlarına bakılır. Fazla olan bir üst sıraya çıkar. ÖSYM puanlarının da eşit 

olması halinde bölümün esas derslerinden ortalaması yüksek olanlar üst sıraya alınırlar. 



20) Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları yurtiçi kontenjanının yarısını aşamaz. 

 
21) Yurt Dışından Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin Üniversite programlarına geçiş 

başvurusunda bulunabilmesi için; 

a) ÖSYS puanına (vakıf üniversiteleri hariç en az bir yükseköğretim kurumunun birinci veya 
ikinci öğretim diploma programına ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en 
düşük puanlı öğrencinin giriş puanına eşit olması) 

veya  
b) SAT 1 (Minimum her konudan 300 puan), ACT (Minimum 21 Puan), Abitur (Minimum 

3.3), Fransız Bakaloryası (Minimum 10), GCE (Minimum 2 konuda A seviyesi), 
Uluslararası Bakalorya (Minimum 28), Avusturya Matura Diploması (Minimum 3.3), 
puanlarından birine sahip olmaları gerekir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın şartı) 

 

22) Kurumlar arası yatay geçiş için; ÖSYM giriş genel kontenjanı; 

- 50 ve daha az olan programlarda 2, 

- 51-100 arası olanlarda 3, 

- 101 ve üzerinde olan diploma programlarda 4 olarak belirlenir. 

Ancak geçişin yapılacağı programın giriş yılı ÖSYM kontenjanı ile geçiş yapılacağı yıla kadar, 

programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla 

gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak şekilde ilave kontenjan belirlenebilir. 

 
23) Kurum içi kontenjanları ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanlarının yüzde on beşini 

geçemez. 

 
24) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları aynı eğitim birimi için ve farklı eğitim birimleri için ayrı ayrı 

belirlenebilir. Ancak toplam kontenjan 21. maddede belirtilen sayıyı aşamaz. 

 
25) Aynı puan türü ile öğrenci kabul eden programlar arası yatay geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin 

merkezi sınava girdiği yıl itibariyle, 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 olamaz. (ÖSYM Sonuç Belgesi 
müracaat esnasında öğrenciden istenecektir.) 

 
26) Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara kurum içi yatay geçiş yapılabilmesi için diğer 

şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olması şartı aranır. 



2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, YURT İÇİ VE YURT 

DIŞI, KURUMLARARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ  

(BAŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ) 

 
Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi yapılması Esaslarına ilişkin 
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz Lisans 
ve Önlisans programlarına Kurumlar Arası ve Kurum içi Yatay Geçiş ile kabul edilecek 
öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer 
hususlar aşağıda çıkartılmıştır. 

 
Kurumiçi/Kurumlararası Yatay Geçiş: 

Kurumiçi/kurumlararası yatay geçiş başvuruları 25.07.2022 - 05.08.2022 tarihleri arasında, 
aşağıda belirtilen belgeler ile ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna Şahsen veya Posta 
yolu ile başvurabilir. (Disiplin Cezası alan Öğrenciler Yatay Geçiş başvurusunda bulunamazlar) 
 

 Posta nedeniyle geciken başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

 

a) Yurtiçinden Yapılacak Başvurularda: 

 
1) Başarı Ortalamasına göre yapılacak başvurular için ilan ettiğimiz Başvuru Formu. 

2) Onaylı Öğrenci Belgesi veya kayıtlı olduğuna dair onaylı belge. 

3) Not Durumu Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı 

bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren 

onaylı resmi belge (kopya kabul edilmez). 

4) Kurumundan alacağı ders içeriği. 

5) Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYM yerleşme belgesinin fotokopisi. 

6) Disiplin cezası almadığına dair onaylı belge. 

7) Kayıt Dondurma yazısı (Kayıt donduran öğrenciler için.) 

8) Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin Yabancı Dil Hazırlık sınıfını 
okuduğuna ilişkin onaylı belge. 

9) Normal öğretim kontenjanı için başvuru yapacak ikinci öğretim öğrencileri %10 a 

girdiklerine dair yazı. 



b) Yurtdışından Yapılacak Başvurularda; 
 

1) Başarı Ortalamasına göre yapılacak başvurular için ilan ettiğimiz Başvuru Formu. 

2) Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSS sonuç belgesinin fotokopisi veya son 3 aylık 
tarihi içeren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan denklik belgesi. 

3) Disiplin cezası almadığına dair belge. 

4) Onaylı Not Durumu Belgesi (Transkript). 

5) Ders planları ve içeriklerinin Yeminli Tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş suretleri. 

6) Pasaport giriş çıkış vizelerinin aslı (Başvuru esnasında fotokopisi teslim alınacaktır). 

7) Kayıt Dondurma yazısı (kayıt donduran öğrenciler için) 

8) SAT 1 (Minimum her konudan 300 puan), ACT (Minimum 21 Puan), Abitur (Minimum 

3.3), Fransız Bakaloryası (Minimum 10), GCE (Minimum 2 konuda A seviyesi), 

Uluslararası Bakalorya (Minimum 28), Avusturya Matura Diploması (Minimum 3.3), 

puanlarından birine sahip olmaları gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinin belgesi. 

(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın şartı) 
 

 

 

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 
 

1)  Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.  

2)  Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi.  

3) Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç 

Belgesinin internet çıktısı.  

4) 2 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci 

Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)  

5)  Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu (Kesin kayıt sırasında sistemden alınacaktır.)  

6) Erkek öğrenciler için ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı veya E-Devletten alınmak üzere 

“Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.” 

7)  Üniversitesinden aldığı “Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge.” 

8)  Katkı payı/öğrenim ücreti (varsa) ders kayıt döneminde yatırılması zorunludur. Kayıt yapacak 

ilgili akademik birim tarafından kontrol edilecektir. 

 

 

 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI                                                     

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TAKVİMİ 

 

Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri 25.07.2022 - 05.08.2022 

Başvuru Değerlendirme Tarihleri 08.08.2022 - 11.08.2022 

Asil ve Yedek Kazanan Adayların Sonuç İlan Tarihi 12.08.2022 

Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihleri 15.08.2022 - 26.08.2022 

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri 29.08.2022 - 02.09.2022 



 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Kontenjanları (AGNO) 

 

FAKÜLTELER 
YURT İÇİ YURT DIŞI 

2. sınıf 3. sınıf 2. sınıf 3. sınıf 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (MERKEZ) 

Müzik 2 2 1 1 

Resim 2 2 1 1 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (MERKEZ) 

İktisat 5 5 0 0 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 5 5 0 0 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ (MERKEZ) 

İlahiyat 4 4 2 2 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (MERKEZ) 

İnşaat Mühendisliği 3 3 0 0 

Bilgisayar Mühendisliği 2 2 0 0 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (MERKEZ) 

Sosyal Hizmet 2 2 1 1 

Sağlık Yönetimi 2 2 1 1 

ZİRAAT FAKÜLTESİ (İDİL) 

Bahçe Bitkileri 5 5 2 2 

Tarla Bitkileri 5 5 2 2 

 

 

YÜKSEKOKULLAR 
YURT İÇİ YURT DIŞI 

2. sınıf 3. sınıf 2. sınıf 3. sınıf 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (MERKEZ) 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 5 5 0 0 

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU (MERKEZ) 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2 2 1 1 

 

 

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI 
YURT İÇİ  YURT DIŞI 

2. sınıf 2. sınıf 

ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU (MERKEZ) 

Büro Yönetimi ve Yöneticiliği Asistanlığı 3 0 

Elektrik 2 1 

İnşaat Teknolojisi 3 1 

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 5 2 

Makine 3 1 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 4 2 



Otomotiv Teknolojisi 2 1 

Özel Güvenlik ve Koruma  5 0 

Spor Yönetimi 3 1 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (MERKEZ) 

Çocuk Gelişimi 3 0 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 3 0 

İlk ve Acil Yardım 3 0 

Optisyenlik 2 0 

CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU (CİZRE) 

Çocuk Gelişimi 4 2 

Bilgisayar Programcılığı 4 2 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 4 2 

Sosyal Hizmetler 4 2 

SİLOPİ MESLEK YÜKSEKOKULU (SİLOPİ) 

Bankacılık ve Sigortacılık 3 
0 

Dış Ticaret 2 0 

Lojistik 2 0 

Çocuk Gelişimi 4 0 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3 0 

İDİL MESLEK YÜKSEKOKULU (İDİL) 

Çocuk Gelişimi 3 0 

Sosyal Hizmetler 3 0 

Elektrikli Cihaz Teknolojisi 3 0 

Laborant ve Veteriner Sağlık 2 0 

 


