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Madde 1. Amaç ve Dayanak  
  
Bu doküman “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile  
“Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi” esas alınarak fakülte ortak 
programlarına kayıtlı öğrencilerin diploma programına geçişinde uygulanacak usul ve 
esaslarının tanımlanması için hazırlanmıştır.   

Madde 2- Diploma Programlarına Geçiş Koşulları  

(1) Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler ortak programları içinde yer alan istedikleri diploma 
programlarına geçmeye hak kazanırlar:  

a) Ortak programda en az üç yarıyıl öğrenim görmüş olmak, (İntibaklı öğrenciler hariç)  
b) Mezuniyet kredisine sayılan ortak programdan en az 90 AKTS kredilik ders almış 

olmak, (İntibaklı öğrenciler hariç)  
c) Ortak Programdan alınan tüm derslerden başarılı olmak, 
d) Genel not ortalamasının (AGNO) en az 2,00/4,00 olması. 

  
(2) Ortak programda en az üç yarıyıl öğrenim gören, 90 AKTS kredilik ders yükünde başarılı 

olamayan (başarısız en az bir dersi bulunan), ancak 2,00/4,00 genel not ortalamasına  
(AGNO) sahip öğrenciler “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde geçmeyi düşündükleri ortak programlarında yer alan 
diploma programından ders alacaklardır. Bu öğrenciler (1)’de belirtilmiş koşulların 
sağlandığı dönemin sonunda ortak programdan diploma programına geçiş için başvuru 
yapabileceklerdir.  
  

(3) Diploma programlarına geçiş başvuruları ve koşulları ile ortak programda olup geçmeyi 
düşündükleri diploma programlarından ders alacak öğrencilerle ilgili duyurular her ders 
kayıt döneminden en az bir hafta önce Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.  

Madde 3- Yürürlük ve Yürütme  

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Ortak Programdan Diploma Programlarına Geçiş Uygulama 
Usul ve Esasları Üniversite Senatosunun uygun bulunmasının ardından Mütevelli Heyeti 
Başkanınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü 
yürütür.  
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