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Amaç ve kapsam
MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Yatay Geçiş Komisyonu’nun yetki ve
sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını belirlemek, ön lisans ve lisans düzeyindeki
öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya
meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer
yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş ile çift ana
dal, yan dal ve yükseköğretim kurumları arasında kredi aktarımında, ders intibaklarında
uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir ve tüm yatay geçiş başvurularını
kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Ön
lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme
kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını
b) İlgili yönetim kurulu: Yükseköğretim kurumlarındaki fakültelerde fakülte yönetim
kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda
konservatuvar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu
yönetim kurulunu
c) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş
yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve

uygulamalardan oluşan programı,
d) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
e) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki
aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,
f) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar
tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı
düzeyde başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından
kurulan bağımsız meslek yüksekokullarına yapılan geçişi,
g) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının
topluca yazıldığı belgeyi,
h) Ortak program: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul edilen
öğrencilerin önlisans veya lisans derecesi verilen bir diploma programına geçmeden
önce aynı yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden oluşan programı,
i) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük
puanlı öğrencinin giriş puanını,
j) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları
taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı
kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma
yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı
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Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında
öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,
l) Yükseköğretim öğrenci veritabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde
tüm yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim
gören
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İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Oluşumu, Çalışma Esasları ve Görevleri
Üyeler
MADDE 4 - Yatay Geçiş Komisyonu üyeleri Dekanın önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı

ile görevlendirilen en az üç öğretim üyesi olacak şekilde belirlenir. Komisyonun görev
süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.
Çalışma esasları ve Görevleri
MADDE 5 – Yatay geçiş başvuruları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
ilişkin Yönetmelikte sayılan koşul ve işlemler bakımından incelenir:
a) Yatay Geçiş talep edilen yükseköğretim programının asgari kazanımlar açısından
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eğitim programına eşdeğer olup olmadığına
bakılır.(%80 eşdeğerlik kabul edilebilir)
b) Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan diploma
programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan
oluşan İntibak Programı oluşturulur.
c) Komisyonca gerekli görülmesi hâlinde tanıma koşullarını sağlayan bir yükseköğretim
kurumundan alınmış olmasına rağmen, incelenen belgelerin gerçek olup olmadığı,
öğrenim programının türü, niteliği ve düzeyi konularında, başvuru sahibinin
kendisinden, ilgili yükseköğretim kurumundan ek bilgi ve belge istenebilir.
Yürürlülük
MADDE 6 – Bu Yönerge Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu’nun
kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 - Bu yönerge hükümlerini Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
yürütür.

