
Kot,lYA GIDA vE TARIM ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇ YÖNERGESİ

küman No

G.08

ilk yavün Tarihi

9 .02.201 6 29.02.2016 l0l1

Onay Tarihi/ K. No vizyon Tarih,ı}Jo

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİvEnsirBsİ
YATAY GEÇiŞ YÖNERGESİ

BiRiNciBöLüM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (l) Bu Yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesindeki fakülte bünyesinde yer
alan diPloma Programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlanndaki eşdeğer diploma programlarına
YataY geÇiŞ YaPacak öğrencilerin başıuru, kabul ve kaylt esasları ile yükseköğretim kurumları arasında kredi
aktarımında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge, Konya Gıda ve Tarım Ünivers.itesi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tarunan
Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki diploma programları arasındaki her tiirlü yatay geçişleri ve
kedi aktarımına ilişkin hükiimleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 2414/2010 tarihli ve 2'7561 sayıiıı Resmi Gazete' de yayımlanan
Yükseköğetim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çiİi Ana Dal,
Yan Dal ile Kıırumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelİge dayanılarak
hazırlanmıştr.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu yönergede geçen;

a) ilgili yönetim kurulu: konya Gıda ve Tarım Üniversitesi fakülte yönetim kurullannı,
b) İlgili Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
GeÇiŞ, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ilişkin Yonetmeliği,

c) İlgili Yclnerge: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesini,

d ı KGTÜ: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,

e) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,

|) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversiıesini,

ifade eder.

iriNciBöLüM
İngilizce Yeterlik

İngilizce yeterlik

MADDE a - (1) KGTÜ'ye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden KGTÜ tarafindan eşdeğerliliği kabul
edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde
baŞanlı olduğunu belgeleyenler İngilizce Dil Ölçme sınavından muaftır. İngilizce muafiyeti sağlayamayan
adayların, KGTÜ tarafindan düzenlenen ingilizce Dil Ölçme Sınavından bİşarıiı olmalan g..&iİ. «chÜ
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tarafindan YaPılan İngilizce Dil Ölçme Sınavında daha önce başarılı olan ve sınavı takip eden iki yıl içinde
YataY geÇiŞ ile kabul edilen öğrenciler ayrıca ingilizce Dil Ölçme Dil Sınavına alırrrİazlar. rcİü ıİsans
Programlarına YataY geÇiŞ YaPmak isteyen öğrencilerin, İngilizce muafiyetini sağlayamaması durumunda,
hazırlık sınıfına kayıt olmaları gerekir.

(2) Öğrencinin önceki lisans programında başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında sonraki lisans
programında muaftutulacağı dersin öğrenim dili koşuluna uymak zorundadır.

üçüNcü BöLüM
Akademik Ortalamaya Göre Yatay Geçiş

Yurt içi kurumlar arasr yatay geçiş kontenjanr ve başvuru koşulları
MADDE 5 - (1) Kurumlar arası_ kontenjan, kayıtlı olduğu program ile başvurduğu program1 eşdeğer olan
öğrenciler iÇin üst sınırları Yiikseköğretim Kurulu Başkanlığİ tarafindan belİrleneıİkontenl-d,.. 

-

(2) 
_P:ogramların eŞdeğerliğine,_ 

_ 

programların normal eğitim süresi, puan tiirü, öğretim programı vb.
özellikler göZ önüne alınalak ilgili bölüm başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili yönetiıİ krırulları tarafindan
karar verilir.

(3) Üniv_ersitemiz lisans programlarırun ikinci ve üçüncü sınıflan için kontenjaıılar ile başvuru ve
değerlendirme takvimi de Temmuz ayı içinde Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.
(4) Bu kaPsamda baŞvuracak adayların başıuru yapabilmesi için aşağıda beliılilen koşullan sağlaması
gerekir.

a) Öğrencinin baŞvuru sırasında eşdeğer bir programda kayıtlı öğrenci statüsünde olması zorunludur. Kayıt
dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel İeşkil etmez.

b) Lisans diPloma programlannın hazırlık sınıfina; lisans diploma programlarınm ilk iki yarıyılı ile son iki
yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

c) Öğrencinin genel not ortalamasnın en az 2.0014.00 (yüzlük sistemler için en az 601100) olması
zorunludur.

d) Genel not ortalaması şaılını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği
Universitemiz programının taban puanına eşit veya yüksek olan adayIar yatay geçiş bİşıurusu yapabilir. Bu
Şekilde başwran adayların başvurulan (c) fikasına göre başvuran adaylann yerleştirmesi bittikİen sonra boş
kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

e) Öğrencinin geÇiŞ yapmak istediği programm varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, portfolyo vb.)
yerine getirmiş olması zorunludur.

f) Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yatay geçişlerde yukarıda belirtilen koşulların yan1 sıra
yetenek snavında da başarılı olma şartı aranır.

g) KaYıtlı oldukları programda burslu kontenjan ddhitinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, yatay geçiş
yaptıklannda burslarmdan feragat etmiş sayılırlar.

h)Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin
intibakının Yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına
eklenir.

Kurum içi yatay geçiş kontenjanı ve başvuru koşulları
MADDE 6 - (1) Kurum içi yatay geçiş kontenjanı, KGTÜ içinden başvııru yapan lisans öğrencileri için
ilgili yönetim kurulu tarafindan belirlenen kontenjandır.

(2) Kurum iÇi yatay geçiş kontenjanı, kontenjan ilan edilen her yıl için Ögrenci Seçme ve Yerleştiıme
Kılavuzunda öngörülen bölüm kontenjanının yüzde on beşini geçemez.
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(3) Kuıum iÇi YataY geÇiŞ kontenjaıları ile programlarm son dört yıla ait taban puanlan, son başvrırunun
kabul edileceği günden en az l5 gün öncesinde Üniversitemiz intemet sayfasında ilan edilir.
(4) Bu madde kaPsamında başıuracak adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda beliıtilen koşulları
sağlaması gerekir.

a) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda hazırhk sınıfı dışında lisans programları için en az iki yarıyılı
tamamlamış olması zorunludur.

b) Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

c) Ögrencinin başvuru sırasrnda bir programda kayıtlı öğrenci statüsünde olması zorunludur. Kayıt
dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

d) Üniversite Slnavrna girdiği yıldaki ÖSYS puanı, geçiş yapmak istediği Üniversitemiz programının aynl
Yıldaki taban puanına eşit veya daha yüksek olan öğrenci (Bu doğrultuda, öğrencinin mezun olduğu İise
kolundan, geçmek istediği programa hangi AOBP veya OBP katsayısıyla öğrenci yerleştirildigi de Jikkate
alınır.) yatay geçiş yapmak için müracaat edebilir.

e) (d) flkasında beliıtilen Üniversitemiz taban puan..şartını sağlayamayan öğrencilerin yatay geçiş başvurusu
YaPabilmesi iÇin üniversite sınavına girdiği yıldaki ÖSYS puanının geçiş yapmak istediği programın eşdeğer
Yurt iÇindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veyİ daha yüksek
olması gerekir. Öğrencinin yerleştiği böliimdeki burs düzeyi, bu kapsamda g.çtigi Uolt*a. devam etmez.

f) Ögrencinin geçiş yapmak istediği programln varsa diğer başvuıu koşullarını (mülakat, portfolyo vb.)
yerine getiımiş olması zorunludur.

g) Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yatay geçişlerde yukarıda belirtilen koşulların yanı sra
yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

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 senato tarafından belirlenir.

(2) Ortak Programı başarı ile tamamlayan her öğrenciden, diploma proglamına geçebilmeleri için ortak
programdaki diploma programı sayısı kadar tercih alınır.

(3) Ortak programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, merkezi sınav veya yetenek sınavı ile yerleştirildikleri
ortak program için ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma programlaİına, ortak programdakİ genel not
ortalamaları esas alınarak veya adayların merkezi yerleştirme puanı ile genel not oılalamasının toplanması
suretiyle elde edilen yerleştiıme puanl esas alınarak yerleştirilebilir. Adayların yerleştirme puanının eşit
olması halinde merkezi yerleştinne puanı düa yüksek olana öncelik tanınır. Bu kriterlerden hangisinin
uygulanacağı, senato tarafindan belirlenir.

(4) Diploma programı seçimi öncesinde, yabancı dil hazırlık sınıfi dışında geçirilen süre öğrenim süresine
dahildir.

(5) Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların KGTÜ içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden
diploma programlarına geçişleri, bu Yönergenin kuıum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapıhr.

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş kontenjanı ve başvuru koşulları
MADDE 8 - (1) Yurt dışı yatay geçiş kontenjanı, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınan ve Türkiye
dışında bir yükseköğrenim kurumunda, eşdeğer bir programda öğrenimlerini sürdüren öğrenciler için ilgili
yönetim kurullarının önerisi ve Üniversite senatosunun onayı ile belirlenen kontenjandır.

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yfüseköğretim
kurumundan bir programın her bir sınıfina geçiş yapabilecek öğrenci saylsı o progfamın ilgili sınıfının yurt
dışı kontenjanının yüzde 15'ini geçemez. Yüzde 15'in hesaplanmasında l'in altındaki sayılar 1'e
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tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5'ten küçükse alttaki tam sayya,5 ve yukarısında ise bir üst tam
sayıya tamamlanır.

(3) Bu kaPsamda başıuracak adayların başvuru yapabilmesi için. KCTÜ Yundışından Öğrenci Kabulü
Yönergesinde belirtilen koşullar ve ilave olarak aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Öğrencinin başvuru sırasında bir programda kayıth öğrenci statüsünde olması zorunludur. Kayıt
dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

b) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda hazırlık sınıfi dışında lisans programları için en az iki yarıyıh
tamamlamış olması zorunludur.

c) Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapı|amaz.

d) Öğrencinin 1ıırt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı progriımın
lisans diPloma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanrnması ve kayıtlı
olduğu diploma programlnın, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına eşdeğerliğinin
Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

e) Öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2.0014.00 (yiizlük sistemler için en az 60/100) veya eşdeğeri
olması zorunludur.

İ) Genel not ortalama şartını sağlayamayan ancak ÖSYS Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara
eşdeğerliği Yüksek Ögretim Kurulu tarafından ilan edilen sınavlar ve puanlara sahip öğrenciler de yatay
geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvurulan (c) fikrasına göre başvuran adayların
yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

g) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine
getİrmiş olması zorunludur.

Özel durumlar için yatay geçiş kontenjanr ve başvuru koşulları

MADDE 9 - (1) Özel durumlar kontenjanı, gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile aşağıda belirtilen
durumlarda yapılan başvuruları kapsar ve belirlenen kontenjanlar dışında değerlendirilir.

a) Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak
bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri,

b) Yurt dışında devlet hizmetinde görevlendirilenlerin, görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş yapması
halinde çocuklan,

c) Türkiye'de görevli yabarıcı diplomatlann çocukları.

d) Özel durumlar kontenjanı, yurt içi kurumlar arasl yatay geçiş kontenjanının (en az 1 olmak kaydı ile)
yüzde onunu geçemez.

(2) Bu kapsamda başvuracak adaylann başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşullan sağlaması
gerekir.

a) Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak
bir başka yere atanmalan halinde kendileri ile bakmakla yiikiimlü olduklan çocukları ve eşleri
başvurularında,

l) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı (öğrenci statüsünde)
olması zorunludur.

2) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda hazırlık sınıfı dışında lisans programları için en az iki
yarıyıh tamamlamış o1ması zorunludur.

3) Öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2.0014.00 (yüzlük sistemler için en az 60/100) veya
eşdeğeri olması zorunludur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkezi Yerleştiıme Puanı İle Yatay Geçiş

Merkezi yerleştirme puanr ile yatay geçiş kontenjanı ve başvuru koşu|ları

MADDE 10 - (1) Merkezi Yerleşme Puanı ile yatay geçiş kontenjanı, öğrencinin yükseköğrenim kurumuna
kaYıt olduğu yıldaki merkezi yerleştime puarunln, yatay geçiş yapmak istediği Üniversitemiz programının
aYnı Yıla ait taban puanına eşit veya yüksek olduğu durumlar için üst sınırları Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen yatay geçiş kontenjanıdır.

(2) Kayıtlı olunan programın yerleştirme puan türüne bakılmaksızın, aşağıdaki şartlaı sağlayan öğrencinin,
merkezi yerleştirme puanı ile kurum içi veya kurumlar arasl yatay geçiş yapma hakkı varür.
(3) Bu kapsamda başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için, yükseköğrenim kurumuna kayıt olduğu
Yıldaki merkezi yerleştirme puanrnrn, yatay geçiş yapmak istediği Üniversitemiz programının aynı yıla ait
taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur.

(4) Merkezi yerleştiıme puanı ile yatay geçiş yapılmak istenen program, hangi puan tiirü ve merkezi
yerleştirme sistemi (YGS, LYS veya DGS) ile öğrenci alıyorsa, o puan tiirü ve sistemi esas alınarak yatay
geçiş yapılabilir.

(5) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği
Üniversitemiz lisans programlarına başvuru yapılabilir. Adayların ilgili yl için programın DGS puanınİ
sahip olmaları gerekir; ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamaz.

BEŞiNCİ BöLüM
Başvuru, Değerlendiıme ve İntibak İşlemleri

Başvuru tarihleri, koşullarr ve gerekli belgeler

MADDE 11- (1) Kayıth oldukları programa ÖSYS ile yerteştirilmiş olan adaylar, üniversiteye yerleştikleri
yıla ait ÖSYS belgesi ile başvurmak zorundadır.

(2) Türkiye'deki bir yükseköğretim klırumunda kayıtlı oldukları programa yurt dışından öğrenci
kontenjanından başr.uru yaparak kabul edilmiş adaylar ile yuıt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan
başvuran adaylar, KGTÜ Yurtdışından Öğrenci Kabulti Yönergesinde belirtilen belgeler ile başvuımak
zorundadır.
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4) Öğrencinin kaYıth bulunduğu programa kabul edildiği yıla ait merkezi yerleştirme puanının, geçiş
YaPmak istediği Üniversitemiz programının İaban puanına eşit ,eya yiiksek olmasİ zorunludur.

. 5) Öğrencinin geÇiŞ yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.)
yerine getirmiş olması zoıunludur.

6)Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yatay geçişlerde yukarıda beliıtilen koşulların yanı sıra
yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

b) Yurt dıŞındaki Yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet
hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Tiirkiye'ye dönmesi, işçi ise İ<esin dönüş yapmast
halinde çocuklannın başvurularında;

1) Lise öğreniminin tamamını yurt dışında gömüş olanların yurt dlşı yükseköğretim krırumlarından
yatay geçiş için başvuru koşulları sağlaması gerekir.

2) Lise öğrenimini Türkiye'de görenler ile lise öğreniminin bir kısmınr yurtdlşnda görenlerin yurt içi
kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı için başvuru koşullan sağlaması gerekir.

c) TürkiYe'de görevli yabancı diplomatların çocuklannın başvuru yapabilmesi için yurt dışı yükseköğretim
kurumlarından yatay geçiş başvuıu koşullarını sağlaması gerekir.



(3) YataY geÇiŞte göz önüne alınacak YGS/LYS puan türü, başvurulan plogramın yerleştirme puan türüdür.
Değerlendiımede öğrencinin üniversiteye girdiği yıl almış olduğu vcslı-vİ pr-İ-, arasından, öğrencinin
yatay geçiş yapmak istediği program için geçerli olan ttlrdeki puanı göz öniine ahnır.
(4) 

_ 

Kurumlar arasl kontenjana başry.rlca| adaylar için öngörülen asgari YGSiLYS puanına ilişkin koşullarilgili yönetim kurulları tarafindan belirlenir.

.(6) DikeY GeÇiŞ Sınavl (DGS) ile bir lisans programma kayıt yaptırmış olan öğrenciler yatay geçiş için
başvurabilirler.

(7) YGS/LYS veYa eŞdeğeri Puanlara ilişkin belgeler başvuıu sırasında sunulur. Bu sonuçlar ilgili akademik
kıırullarda yapılan değerlendirmelerde öğrencilerin başarı sıralamasında kullanılır.
(8) Yaz Okulunda allnan dersler ve notları bunu izleyen Güz yarıyılı başr.urularında değerlendirmeye
a|ınmaz.

(9) BaŞvruınun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda belirtilen belgelerin son başvuru
tarihine kadar eksiksiz teslim edilmesi gerekir.

(10) BaŞvuru tarihleri, ilgili yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve üniversite
tarafindan ilgili intemet adreslerinde ilan edilir.

Ön değerlendirme

MADDE 12 - (1) BaŞvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde Öğrenci işleri Daire Başkanhğı tarafindan
ön değerlendirmeye tabi tutulur. Başvuru koşullarını sağlamayan adaylaİın başvurularİ degerlendirmeye
alınmaz, itgili akademik birimlere iletilmez ve ret nedenleri hakkında kişıye bilgi verilir.
Değerlendirme

MADDE 13 - (1) BaŞr,uru koşullarını sağlayan adayların başvuıuları ilgili yönetim kurulları tarafindan
oluŞturulan komisyonlar tarafindan değerlendirilir, değerlendirme sonuçları İlgil-i yönetim kuruluna sunulur.
(2) Değerlendirmelerde, adayların genel not ortalaması, üniversiteye giriş sınav puan1, program uyumu ve
benzeri ölçütler göz önüne alınarak sıralanır ve buna göre değerlendirilİr.

(3) Kabul ve ret kararları ilgili yönetim kuıulu tarafından alınır.

İntibak işlemleri ve azami süre

MADDE 14 - (1) KGTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

YEDiNCi BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sonuçlann ilanı

MADDE 15 - (1) Yatay geçiş başwrusu kabul edilen adayların listesi ilgili intemet adresinde duyurulur.

Ögrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 16 - (1) KGTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(2) Tüm Yatay geçişlerde öğrencilerin bursluluk duıumları ve ödeyecekleri ücretler her yıl Mütevelli Heyet
tarafindan belir]enir-

Yürürlük
MADDE 17 - (1) Bu Yönerge Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 - (l) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.
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