MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA KURUM İÇİ VE
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Manisa Celal Bayar Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına
kurum içi, kurumlar arası ve yurt dışından yatay geçiş esaslarını düzenler.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Manisa Celal Bayar Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına (Tıp
Fakültesi hariç) kurum içi, kurumlar arası ve yurt dışından yatay geçiş ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Yönergede geçen;
a) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya bölümlerin
belirlenen

yeterlilikleri

sağlayan

öğrencilere

önlisans

veya

lisans

diploması

düzenlenen

yükseköğretim programlarını,
b) Düzey: Önlisans 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,
d) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): öğrencinin o ana kadar bütün derslerden aldığı toplam
kredi tutarının alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle elde edilen not ortalamasını,
e) Birim: Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
f) İlgili yönetim kurulu: Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu,
yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarda meslek yüksekokulu yönetim
kurulunu,
g) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan diploma
programının öğretim programına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan
programı,
h) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
i) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı düzeydeki
diğer diploma programlarına geçişini,

j) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından bir
üniversiteye

bağlı

olmaksızın

kurulan

meslek

yüksekokullarının

bölüm/programlarından,

Üniversitemizde aynı düzeydeki bölüm/programlarına yapılan geçişi,
k) Not çizelgesi (Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının
topluca yazıldığı belgeyi,
l) Senato: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,
m) Taban puan: Üniversitemiz diploma programlarına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
n) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönergedeki esaslar
çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı
kazanmasını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurum İçi Yatay Geçiş
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları
MADDE 5 – (1) Birim içerisinde veya birimler arasında aynı düzeydeki eşdeğer diploma
programlarına ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde kurum içi yatay
geçiş yapılabilir.
(2) Yatay geçiş kontenjanları aynı birim bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer birimlerin
bünyesindeki eşdeğer diploma programları için ayrı ayrı belirlenir.
(3) İlgili yönetim kurulları tarafından, hangi dönem ve hangi diploma programları için kontenjan
belirleneceği karara bağlanır ve Senato onayı ile kesinleşir. Kontenjanlar, ilan edilen her yıl için
ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçemez.
(4) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki
yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(5) Bir öğrenci kurum içi yatay geçişten bir kez yararlanabilir.
(6) Aynı birimin aynı diploma programının birinci öğretiminden ikinci öğretimine veya uzaktan
öğretimine, ikinci öğretimden ise uzaktan öğretim diploma programına kontenjan sınırlaması ve
başarı şartı olmadan yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları diploma
programının ücretini öderler.
(7) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
(8) Yurt dışı öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt olan öğrenciler, kurum içi yatay geçiş
kontenjanına başvurabilirler.
Kurum içi yatay geçiş başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Kurum içi yatay geçiş başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitede aynı
düzeyde bir programa kayıtlı olması gerekir.
(2) Aynı düzeyde, farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları
arasında yatay geçiş başvurusu 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 olmaması gerekir.
(3) Öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2.00 olması ve
başarısız olduğu ve alamadığı dersinin (staj dersleri hariç) bulunmaması gerekir.
(4) İkinci öğretimden birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde geçiş yapabilmek
için öğrencinin başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girmesi gerekir.
(5) Genel ağırlıklı not ortalaması şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş
yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar, kurum içi yatay
geçiş başvurusu yapabilirler.
(6) Öğrencinin, yatay geçiş için başvurulan yıl itibariyle geçiş yapmak istediği diploma programın
ÖSYM kılavuzunda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.
(7) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına kurum içi yatay geçiş için başvurabilir. Örgün
öğretim öğrencileri başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi varsa bu programa da
başvurabilirler.
(8) (Değişik: Senato 26/04/2017-2017/07) Türkçe eğitim veren bölümlerden zorunlu yabancı dil
hazırlık programı bulunan bölümlere başvuran öğrencilerin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamış
olmaları gerekir. Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girip de başarılı olamayan öğrenciler değerlendirme
dışı bırakılır.
(9) İlan edilen diploma programlarında boş kontenjan kalması durumunda, kalan kontenjanlar diğer
diploma programlarına aktarılamaz.
(10) Disiplin cezası alan öğrenciler kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
(11) 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 4 üzerinden en az 3.00
olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının
o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
Değerlendirme, sonuçların ilanı ve intibak
MADDE 7 – (1) Yatay geçiş başvuru ve değerlendirme işlemleri, Üniversitemizin akademik
takviminde belirlenen sürelerde yapılır.
(2) Başvurularla ilgili değerlendirmeyi ilgili birim yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyon
yapar. Sonuçlar, ilgili birim yönetim kurulu onayından sonra kesinleşir. Kesinleşen sonuçlar ilgili
birimlerin web sayfasında ilanen tebliğ edilir.
(3) Merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci alan diploma programlarına başvuruların değerlendirilmesi
aşağıdaki formüle göre yapılır.

(4)

Özel

yetenek

sınavı

ile

öğrenci

alan

diploma

programlarına

başvuran

adayların

değerlendirilmesinde, adayın 100 puan üzerinden hesaplanan yetenek sınav puanı, ÖSYS puan

türünde almış olduğu en yüksek ÖSYS puanı ve GANO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül
kullanılarak değerlendirme puanı hesaplanır.

(5) Önlisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi, genel ağırlıklı not ortalamalarına
göre yapılır.
(6) Değerlendirmede, asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Belirlenen süre içerisinde kayıt
yaptırmayan asil aday yerine sırasıyla yedek aday çağrılır.
(7) Genel ağırlıklı not ortalaması şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş
yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adayların yerleştirilmeleri,
genel ağırlıklı not ortalaması şartını sağlayan adayların yerleştirilmeleri bittikten sonra boş kontenjan
kalması durumunda yapılır.
(8) İntibak işlemi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ders Transferine İlişkin Uyum Esaslarına göre yapılır.
(9) Yerleştirmede puanları eşit olan adaylardan sırasıyla; Daha önce yatay geçiş yapmamış olanlara,
GANO’su yüksek olanlara, üniversite yerleştirme giriş puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
(10) Özel yetenek ya da branş sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay
geçişlerde, özel yetenek ya da branş sınavı ile öğrenci alan eşdeğer diploma programlarından
başvurma şartı aranır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları
MADDE 8 – (1) Üniversitemiz bünyesindeki diploma programlarına, diğer üniversitelerin aynı
düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
Kurumlar arası yatay geçiş başvuru şartları
MADDE 9 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
(2) Öğrenicilerin kayıtlı olduğu üniversitedeki ders içeriklerini onaylı olarak vermeleri gerekir.
(3) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait
genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 veya 4 üzerinden en az 2.50 olması ve başarısız
olduğu ve alamadığı dersinin (staj dersleri hariç) bulunmaması gerekir.
(4) Disiplin cezası alan öğrenciler kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
(5) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki
yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(6) İkinci öğretimden birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde geçiş yapabilmek
için öğrencinin başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girmesi gerekir.
(7) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay
geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için,

öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80,
4 üzerinden ise en az 3.00 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek
istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(8) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini
öderler.
(9) Özel yetenek ya da branş sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurumlar arası yatay
geçişlerde, özel yetenek ya da branş sınavı ile öğrenci alan eşdeğer diploma programlarından
başvurma şartı aranır.
(10) ) (Değişik: Senato 26/04/2017-2017/07) Türkçe eğitim veren bölümlerden zorunlu yabancı dil
hazırlık programı bulunan bölümlere başvuran öğrencilerin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamış
olmaları gerekir. Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girip de başarılı olamayan öğrenciler değerlendirme
dışı bırakılır.
(11) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
(12) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına kurumlar arası yatay geçiş için başvurabilir.
Örgün öğretim öğrencileri başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi veya uzaktan öğretim
varsa bu programlara da başvurabilir.
Değerlendirme, sonuçların ilanı ve intibak
MADDE 10 – (1) Yatay geçiş başvuru ve değerlendirme işlemleri, Üniversitemizin akademik
takviminde belirlenen sürelerde yapılır.
(2) Başvurularla ilgili değerlendirmeyi ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.
Sonuçlar, ilgili yönetim kurulları onayından sonra kesinleşir. Kesinleşen sonuçlar ilgili birimlerin web
sayfasında ilanen tebliğ edilir.
(3) ) (Değişik: Senato 26/04/2017-2017/07) Merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci alan diploma
programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde, adayın üniversiteye yerleştiği yıldaki ÖSYS
puanı ve programın o yıldaki ilk yerleştirmede ki taban puanı ile 100 puan üzerinden GANO’su
dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak değerlendirme puanı hesaplanır.

(4)

Özel

yetenek

sınavı

ile

öğrenci

alan

diploma

programlarına

başvuran

adayların

değerlendirilmesinde, adayın en yüksek ÖSYS puanı ve 100 puan üzerinden GANO’su dikkate alınır
ve aşağıdaki formül kullanılarak değerlendirme puanı hesaplanır.

(5) Genel not ortalaması dörtlük sistemde olan adayların, 100’lük sisteme göre not dönüşümlerinde,
kayıtlı oldukları üniversitenin not dönüşümü esas alınır. Dörtlük not sistemindeki genel not
ortalamasının 100’lük karşılıklarını ibraz edemeyen adayların ise not dönüşümleri, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarına göre yapılır.

(6) Yerleştirmede puanları eşit olan adaylardan sırasıyla; daha önce yatay geçiş yapmamış olanlara,
GANO’su yüksek olanlara, üniversite yerleştirme giriş puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
(7) Meslek yüksekokullarına başvuran adayların değerlendirilmeleri sadece GANO üzerinden yapılır.
(8) Değerlendirmede, asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Belirlenen süre içerisinde kayıt
yaptırmayan asil aday yerine sırasıyla yedek aday çağrılır.
(9) Yatay geçiş ile kaydını yaptıran öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı
olduğu derslerinin intibakı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ders Transferlerine İlişkin Uyum
Esaslarına göre yapılır. Bu öğrencilerin, kendilerine uygulanacak olan intibak programını kabul
etmeleri zorunludur.
Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş
MADDE 11- (1) 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.
(2) Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık
veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için
başvuramazlar.
(3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim
kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde diğer
yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlar arası yatay geçiş
hükümlerine göre değerlendirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yurt dışından yatay geçiş
Yurt dışı yatay geçiş kontenjanları
MADDE 12- (1) Birim yönetim kurulunun önerisi ve senato kararı ile yurt dışı yatay geçiş kontenjanı
belirlenebilir. Belirlenen kontenjanlar her bir diploma programı için o programın kurumlar arası yatay
geçiş kontenjanının yarısını geçemez.
(2) Yurtdışındaki üniversitelerin birisinden, üniversitemizdeki diploma programlarının her bir sınıfına
yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı, o programın ilgili sınıfı için ayrılan kontenjanın %10’unu
geçemez.
Yurt dışı yatay geçiş başvuru şartları
MADDE 13- (1) Yurt dışından yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 3.00, 100’lük sistemde en az 75.00
olması ve başarısız olduğu veya alamadığı dersinin (staj dersleri hariç) bulunmaması gerekir.
(2) Öğrenicilerin kayıtlı olduğu üniversitedeki ders içeriklerini onaylı olarak vermeleri gerekir.
(3) Disiplin cezası alan öğrenciler yurt dışı yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

(4) ) (Değişik: Senato 26/04/2017-2017/07) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay
geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının
sınava girdiği yıldaki ilk yerleştirmede ki taban puanına sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim
gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu şekilde
başvuran öğrenciler yurt dışı öğrenci kontenjanı kapsamında değerlendirilir.
(5) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans veya lisans diploma vermeye
yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma
programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin
ilgili birim tarafından kabul edilmesi şarttır.
(6) ) (Değişik: Senato 26/04/2017-2017/07) Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin;
a) Eğitime başladıkları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmeleri gerekir.
b) Tıp alanında ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında ilk 200 bin,
mühendislik ve öğretmenlik alanında ilk 240 bin içinde yer almaları, ayrıca yukarıda belirtilen
programların dışındaki programlara başvuracak öğrencilerin ÖSYM kılavuzunda yer alan başarı
sıralamasını sağlamaları gerekir.
c) ÖSYS’ye girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan
türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek isteği diploma programına eşdeğer yurt içindeki
üniversitelere yerleşen en düşük puanlı öğrencinin puanına sahip olmaları gerekir.
(7) ) (Değişik: Senato 26/04/2017-2017/07) Yurtdışında yükseköğrenime başlayan fakat YGS ve
LYS puanı olmayan öğrenciler diploma programlarına başvuramazlar.
(8) (Mülga: Senato 26/04/2017-2017/07)
(9) (Mülga: Senato 26/04/2017-2017/07)
(10) Öğrencinin geçiş yapmak istediği diploma programının başvurulan yıl itibari ile ÖSYM
kılavuzunda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.
(10) (Ek: Senato 26/04/2017-2017/07) İngilizce dışında farklı dillerde eğitim veren bölümlerden
zorunlu yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere başvuran öğrencilerin Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
belirtilen şartları sağlamış olmaları gerekir. Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girip de başarılı olamayan
öğrenciler değerlendirme dışı bırakılır.
Değerlendirme, sonuçların ilanı ve intibak
MADDE 14 – (1) Yatay geçiş başvuru ve değerlendirme işlemleri, Üniversitemizin akademik
takviminde belirlenen sürelerde yapılır.
(2) Başvurularla ilgili değerlendirmeyi ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.
Sonuçlar, ilgili yönetim kurulları onayından sonra kesinleşir. Kesinleşen sonuçlar ilgili birimlerin web
sayfasında ilanen tebliğ edilir.
(3) (Değişik: Senato 26/04/2017-2017/07) Merkezi yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile
öğrenci alan diploma programlarına başvuruların değerlendirilmesi adayın üniversiteye yerleştiği

yıldaki ÖSYS puanı ve programın o yıldaki ilk yerleştirmede ki taban puanı ile 100 puan üzerinden
GANO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak değerlendirme puanı hesaplanır.

(4) Değerlendirmede, asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Belirlenen süre içerisinde kayıt
yaptırmayan asil aday yerine sırasıyla yedek aday çağrılır.
(5) Genel not ortalaması dörtlük sistemde olan adayların, 100’lük sisteme göre not dönüşümlerinde,
kayıtlı oldukları üniversitenin not dönüşümü esas alınır. Dörtlük not sistemindeki genel not
ortalamasının 100’lük karşılıklarını ibraz edemeyen adayların ise not dönüşümleri, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarına göre yapılır.
(6) Yerleştirmede puanları eşit olan adaylardan sırasıyla; daha önce yatay geçiş yapmamış olana,
üniversite yerleştirme giriş puanı yüksek olana, yaşı küçük olana öncelik verilir.
(7) Kayıt yaptıran öğrencinin dosyası kayıtlı olduğu üniversitesinden ilgili birim tarafından istenir.
Başvuru esnasında beyan edilen belgeler ile kayıtlı olduğu üniversiteden istenilen belgelerin
gelmemesi veya uyuşmaması halinde öğrencinin ilişiği kesilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş
MADDE 15 - (1) (Değişik: Senato 26/04/2017-2017/07) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi
yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yılda ÖSYM’ce yapılan ilk yerleştirmedeki
taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere
yatay geçiş için başvuru yapabilir. Ancak; ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir
yükseköğretim programına yerleşen, fakat kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurtdışı
yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir
yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında
öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanlar başvuru yapamazlar.
(2) (Değişik: Senato 26/04/2017-2017/07) Merkezi yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile
öğrenci alan diploma programlarına başvuruların değerlendirilmesi adayın üniversiteye yerleştiği
yıldaki ÖSYS puanı ve programın o yıldaki ilk yerleştirmede ki taban puanı dikkate alınır ve
aşağıdaki formül kullanılarak değerlendirme puanı hesaplanır.

Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda Değerlendirme Puanı en yüksek adaydan
başlamak üzere kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. Belirlenen süre içerisinde kayıt
yaptırmayan asil aday yerine sırasıyla yedek aday çağrılır.
(3) Öğrenciler merkezi yerleştirme puanı ile sadece bir kez yatay geçiş yapabilirler. Aynı kapsamda
ikinci kez yatay geçiş yapılamaz. Ancak; söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin
ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki
başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

(4) İlgili yılda ÖSYS sonucunda diploma programına kayıt olan öğrenciler aynı yılda başvuru
yapamazlar.
(5) Özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt yaptıranların şartları sağlaması halinde ÖSYS
sonucuna göre öğrenci alan diploma programlarına başvuru yapabilirler. Ancak özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamaz.
(6) Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılır. Bu
kontenjan diploma programının hazırlık sınıfı dahil normal öğrenim süresince toplam %30’ nu
geçemez.
(7) Ön lisans programlarında ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde sadece
sınavsız geçiş öncelikleri dikkate alınır. Kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de
öğrenci alınması durumunda sınavsız geçiş ile şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilmek üzere
diğer adayların da ilgili ÖSYS Puanına bakılarak sıralama yapılır.
(8) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği
yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir. Adayların ilgili yıl için programın DGS
puanına sahip olmaları gerekir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmayan diploma programlarına başvuru
yapılamaz.
(9) Üniversitemizdeki M.T.O.K. Programlarına sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih
yaparak yerleşebilirler. Bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek
ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabilir. M.T.O.K
programlarında okuyan öğrenciler ise başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer diploma
programlarına başvuru yapabilirler.
(10) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ilgili yılda ÖSYS
Kılavuzunda varsa belirtilen koşulları da sağlaması gerekir
(11) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu
diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma
programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.
(12) (Mülga: Senato 26/04/2017-2017/07)
Özel durumlar
MADDE 16 - (1) Kamu kurum

ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu

hizmetlerinde

görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü
oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her
sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları
diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki
diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan
aranmaksızın nakledilebilirler.
(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının,
devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin
dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını

başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan
yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş
kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.
(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yükseköğretim kurumlarına
başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu
tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak
programı hazırlanır.
Özel durumlarda yatay geçiş
MADDE 17 – (1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Üniversitemizdeki
eşdeğer diploma programlarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirleyeceği esaslara göre
yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, ilgili birim yönetim kurulu kararı ve ilgili diğer mevzuatlar
geçerlidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 19 - (1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile Üniversitemiz Senatosunun
13.07.2015 tarih ve 2015/07-VIII sayılı kararı ile kabul edilen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kurum
İçi Yatay Geçiş Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

*Bu Yönerge Üniversite Senatosunun 19/08/2016 tarihli ve 2016-11-XXV sayılı kararı ile kabul
edilmiştir.

