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BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 
ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  
 Amaç ve kapsam 
 MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, (Değişik cümle: MAKÜ-29/04/2022-481/2) Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin aynı ön lisans ve lisans bünyesinde yer alan eşdeğer düzeydeki 
diploma programları arası veya Üniversitenin diğer ön lisans ve lisans eşdeğer düzeydeki diploma 
programları arası yatay geçiş kontenjanlarını, uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir. 
 Dayanak 
 MADDE 2– (1) Bu Yönerge, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 
Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik” ile, (Değişik cümle: MAKÜ-29/04/2022-481/2) “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 Tanımlar 
 MADDE 3– (1) Yönergede geçen; 
 a) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya 
bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere ön lisans veya lisans diploması düzenlenen 
yükseköğretim programlarını, 
 b) Düzey: Ön lisans veya lisans diploma programlarından her birini, 
 c) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından 
içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,  
 ç) (Değişik: MAKÜ-20.06.2014-225/9) Farklı Puan Türü:  Ölçme Seçme ve Yerleştirme 
sisteminde yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında 
kullanılan testler dikkate alınarak 2010 yılından itibaren SAY Puan Türü  (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ 
Puan Türü (YGS -3 ile YGS -4), EA Puan Türü (YGS -5 ile YGS -6), Matematik –Fen  (MF) Puan Türü, 
Türkçe – Matematik (TM) Puan Türü,  Türkçe – Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü 
olmak üzere yedi puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 
ve DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ 
Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matematik –Fen Puan Türüne, EA-2 Türkçe – Matematik 
Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan Türüne, DİL ise Yabancı Dil Puan Türüne karşılığını, 
 d) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar 
almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı not ortalamasını, 
 e) İlgili yönetim kurulu: ,(Değişik cümle: MAKÜ-29/04/2022-481/2) Burdur Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesindeki fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim 
kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek 
yüksekokulu yönetim kurulunu, 
 f) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan 
diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan 
programı,  
 g) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, 
 ğ) Kurum içi yatay geçiş: (Değişik cümle: MAKÜ-29/04/2022-481/2) Burdur Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesinde kayıtlı olan öğrencilerin Üniversitenin aynı düzeydeki diğer diploma 
programlarına geçişini,  
 h) Senato: (Değişik cümle: MAKÜ-29/04/2022-481/2) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Senatosu’nu, 
 ı) (Değişik: MAKÜ-20.06.2014-225/9) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma 
programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en 
düşük puanlı öğrencinin giriş puanını, 
 i) Üniversite: (Değişik cümle: MAKÜ-29/04/2022-481/2) Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesini, 
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 j) Yatay geçiş: Bu Yönerge esasları çerçevesinde, (Değişik cümle: MAKÜ-29/04/2022-481/2) 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi eşdeğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı 
kazanmasını, 
 k) Yönetim Kurulu: (Değişik cümle: MAKÜ-29/04/2022-481/2) Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu, 
 l)  (Ek bent: MAKÜ-20.06.2014-225/9) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 
 ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel İlkeler 

  
 Kontenjan 
 MADDE 4– (1) Üniversite diploma programları arasında, önceden ilan edilen sayı ve geçiş 
şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.  
 2) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma 
programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz. 
 Geçişler 
 MADDE 5– (1) (Değişik: MAKÜ-29.04.2016-277/11) Ön lisans ve lisans diploma 
programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans 
diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 
 (2) Üniversite fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarının aynı diploma 
programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş 
yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti 
öderler.  
 (3) Üniversite fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarının ikinci 
öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim 
diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa 
geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. 
(Öğrenci; geldiği sınıfın birinci öğretim ücretini öder.) 
 (4) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay 
geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, 
öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri 
olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, Üniversitede geçmek istediği diploma 
programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.  
 (5) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren 
diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  
 (6) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde 
yapılır. 
 (7) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.  
 (8) Üniversite ön lisans ve lisans diploma programına kurum içi yatay geçiş için başvuran 
adayların değerlendirme sonuçlarını, ilgili diploma programların intibak komisyonları belirler, yönetim 
kurullarınca karara bağlanır ve Üniversite internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara 
karar yazılı olarak tebliğ edilir.  
 (9) Başarı şartlarını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek 
aday ilan edilir.  Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler 
çağrılır. 
 (10) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı 
programın derslerini dikkate alarak, Üniversite Senatosunun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi 
yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden 
oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. 
 (11) Bu Yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, 
geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra 15 gün içinde (en geç 10 gün içinde Rektörlüğe ulaştırılır 
ve kalan 5 gün içinde işlenir) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veri 
tabanına (YÖKSİS) işlenir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş 

 
 Başvuru, taban puan şartı, sonuçların ilanı ve intibak programı  
 MADDE 6– (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunun 
kendi içindeki diploma programları arasında veya Üniversitenin diğer fakülte, yüksekokul, 
konservatuvar ve meslek yüksekokulunun eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim 
kurulları tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir. 
 (2) (Değişik: MAKÜ-29.04.2016-277/11) 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 diploma 
programların intibak komisyonları belirler ve yönetim kurullarınca karara bağlanır. 
 (3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban 
puanları ve Üniversite Senatosu tarafından öngörülen ilave şartlar, son başvurunun kabul edileceği 
günden en az 15 gün öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. 
 (4) Kurum içi kontenjanları, Üniversitenin aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek 
yüksekokulunun kendi içindeki diploma programları arasında veya Üniversitenin diğer fakülte, 
yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunun eşdeğer düzeyde diploma programları arası için 
ayrı ayrı belirlenir. 
 (5) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci 
kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu 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 diğer 
üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. 
 (6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer 
şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.  
 (7) Öğrencinin öğrenim süresine göre, geldiği diploma programında okumuş olduğu süre kalan 
eğitim-öğretim süresine eklenir.  
 (8) Yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu olan bölüm/programlara, yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu 
olmayan bölüm/programlardan yatay geçiş yapılamaz. 
 (9) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, Senato’nun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, 
ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not 
ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa 
geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, Üniversite Senatosu tarafından 
belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.   
 (10) Kurum içi yatay geçişleri, Üniversitenin aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek 
yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya Üniversitenin diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve 
meslek yüksekokulunun eşdeğer düzeyde diploma programlarına geçişlere ilişkin kontenjanlar, ilgili 
diploma programların intibak komisyonları belirler ve yönetim kurullarınca karara bağlanır. 
 (11) Ön lisans ve lisans diploma programları arasında yatay geçişlerin yapılabilmesi için, geçiş 
yapılmak istenilen bölümde okutulan derslerin en az yüzde sekseni eşdeğer derslerden olması gerekir.  
Geçiş yapılan yarıyıla kadar alınmış olan derslerin başarı notları aynen geçerli kabul edilir. Alınması 
gereken dersler ve derslerin eşdeğerliliği geçişi kabul eden ilgili diploma programın intibak 
komisyonları belirler ve yönetim kurullarınca karara bağlanır. 
 (12) Öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın dersleri 
dikkate alınarak, Üniversite Senatosu’nun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa 
intibak ettirileceğini, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile 
muaf tutulması gereken dersleri, diploma programların ilgili intibak komisyonları belirler ve yönetim 
kurullarınca karara bağlanır. 
 (13) Geçişi kabul edilen öğrencinin yeni bölüm/programa intibakı yapılarak kaydı yapılır ve 
önceki bölüm/programla ilişkisi kesilir. Öğrenci ilişiği kesilen bölüm/programa geri dönemez. 
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Ortak programdan diploma programlarına geçiş  
 MADDE 7– (1) Ortak programa yerleşen öğrencilerin diploma programına geçiş yapabilmesi 
için kontenjanlar en geç kayıt döneminden bir hafta önce her diploma programının kontenjanı otuzdan 
az olmayacak şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. 
 (2) Ortak programı başarı ile tamamlayan her öğrenciden, diploma programına geçebilmeleri 
için ortak programdaki diploma programı sayısı kadar tercih alınır. 
 (3) Diploma programı öncesinde ortak program uygulayan yükseköğretim kurumlarında, bu 
programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, merkezi sınav veya yetenek sınavı ile yerleştirildikleri ortak 
program için ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma programlarına, ortak programdaki genel not 
ortalamaları esas alınarak veya adayların merkezi yerleştirme puanı ile genel not ortalamasının 
toplanması suretiyle elde edilen yerleştirme puanı esas alınarak yerleştirilebilir. Adayların yerleştirme 
puanının eşit olması halinde merkezi yerleştirme puanı daha yüksek olana öncelik tanınır. 
 (4) Diploma programı seçimi öncesinde, yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre 
öğrenim süresine dahildir. 
 (5) Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların, (Değişik cümle: MAKÜ-29/04/2022-
481/2) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma 
programlarına geçişleri, bu Yönergenin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.  
 Yürürlükten kaldırılan yönerge 
 MADDE 8– (1) Bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihte Üniversite Senatosu’nun 03/06/2009 tarih 
ve 62/1 sayılı kararıyla kabul edilen “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bölümler Programlar Arası Yatay 
Geçiş Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. 
 Yürürlük 
 MADDE 9– (1) Bu Yönerge, (Değişik cümle: MAKÜ-29/04/2022-481/2) Burdur Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 Yürütme 
 MADDE 10– (1) Bu Yönerge hükümlerini (Değişik cümle: MAKÜ-29/04/2022-481/2) Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.  
 
  
 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının     
                              Tarihi                                                         Sayısı 

       26/05/2010 82/7 
Yönergede Değişiklik Yapılan Senato Kararının                                                                                 

                               Tarihi                                                        Sayısı 
1. 20/06/2014 225/9  
2. 29/04/2016 277/11 
3. 29/04/2022 481/2 


