
 
Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay    Yönerge

 BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve 

Amaç 
Madde 1–(1) Bu Yönergenin   diploma  uygulayan  

  Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek 
yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma   yatay  ile 
Üniversitemiz  diploma   yatay   ve 

    düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2–(1) Bu Yönerge,  diploma  uygulayan   

 Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulu 
bünyesinde yer alan diploma   yatay  ile Üniversitemiz  
diploma   yatay   ve  

  hükümleri kapsar.

Dayanak 
Madde 3–(1) Bu Yönerge, 24.04.2010 tarihli ve 27561  Resmi Gazetede 

  Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 
  Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar  Kredi Transferi  
  Yönetmelik” hükümlerine  

Madde 4 –(1) Yönergede geçen;
a) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini
b) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu
c) Diploma  Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar ve Meslek 

 da yürütülen önlisans/lisans 
ç) Düzey:Önlisans veya lisans diploma  her birini,
d)  diploma    olan veya ilgili yönetim  

 içeriklerinin en az yüzde sekseni   tespit edilen diploma 

e) Genel  not     hariç,  
yapmak  döneme kadar   tüm derslerin kredilerine göre 

 not 

f)  yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda 
yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar yönetim 
kurulunu, meslek  meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g)   Diploma     halinde,  
 diploma   uyum   ilave ders ve 

uygulamalardan  
h) Not durum çizelgesi (Transkript):  süresi içinde  derslerin, isim, 

kredi ve   topluca  belgeyi,

technopc
Yapışkan Not
Üniversite Senatosunun 09.06.2020 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağı



Taban puan: Bir  kurumunun diploma   Seçme 
ve  Merkezi (ÖSYM)  merkezi   en  

  
i) Yatay  Bir  kurumunda  olan  bu 

Yönergedeki esaslar çerçevesinde,  diploma   devam 
etme  

j) Birim: Gaziantep Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar ve Meslek 
 eder.

 BÖLÜM
Kurum içi ve Kurumlar  Yatay  

Genel 

Kontenjan 
MADDE 5 – (1)    diploma   
veya   kurumu içindeki diploma   önceden ilan edilen 
kontenjan ve   çerçevesinde   
(2) ÖSYM    kontenjan  bulunmayan diploma 

 yatay  kontenjan  uygulanmaz. 

 
MADDE 6 – (1)Önlisans diploma  ilk  ile son  ve lisans 
diploma  ilk iki  ilk  ile son iki  son  yatay  

 
(2) Üniversitede  diploma  birinci  ikinci  kontenjan 

  yatay   Ancak, ikinci  diploma  
 yapan  ikinci  ücreti öderler. 

(3) Üniversitede ikinci  sadece ikinci  diploma  yatay  
 Ancak     ilk yüzde onuna girerek bir üst  

geçen  birinci  diploma  kontenjan dâhilinde yatay  
yapabilirler.  yapan         
esaslara tabi olurlar.
(4)  veya uzaktan    veya uzaktan  diploma  
yatay    ve uzaktan  örgün    

 için   görmekte  programdaki GANO’sunun 100 
üzerinden 80 veya üzeri  ve    merkezi   geçmek 

 üniversitenin diploma  o  taban   veya yüksek  
gerekir. 
(5) Birinci veya ikinci  diploma   veya uzaktan  veren 
diploma  yatay   

  ve  
MADDE 7 – (1) Diploma   yatay   sadece ilan edilen 
süre içerisinde  
(2)  ilgili ön  ilgilibölüm kurulu ve birim yönetim kurulu 

   bölüm kurulu ve birim yönetim  uygun görülen 
 yatay  kabul edilir.

(3)  müfredat uygulayan programlara  sadece  program uygulayan 
programlardan 



(4)    ve  tüm derslerinden   ve Genel Not 
 4.00 üzerinden 2.80 veya 100 üzerinden 78  gerekir.

(5)  üniversiteyi   ait ÖSYM  yatay  için  
bölümünilgili  ÖSYM  ile  veya en fazla 10 puan    ve 
Hukuk Fakülteleri için  veya en fazla 5 puan daha  
(6) Yatay  yapacak olan  disiplin   gerekir.
(7   olmak, yatay   yararlanmak için engel  etmez.
(8)  Üniversitelerden Üniversitemize  dörtlük veya yüzlük sisteme göre 
elde edilen   birbirine   Yürütme Kurulu 

 belirlenen  tablosu  
(9)Yatay    genel not  ve Üniversiteyi 

  ait ÖSYM  esas  Bu puanlar  ÖSYM  
  ve GANO’sunun   yatay   

10)  dili Türkçe olan diploma  tamamen veya   dilde 
 yapan diploma     dil   

gerekir, Üniversitemiz Senatosunca tablo-1 de belirtilen  geçerli dil  bulunmayanlar,  
akademik takvimde belirlenen  Dil   Yeterlik  girmek ve 

 olmak   Dil   Yeterlik  sonucunda da  
olan   dil   almak 
(11)Yeterlilik  sonucunda  dille  yapan programlarda en az 65 ve  
dil üzerine  yapan  Dili   için 80 puan,  
Fakültesi vb. için en az 70   Fakülte Yönetim  

 

Tablo-1

SINAV TÜRÜ
Dil  ile 

 Alan 
Birimler

  
Yapan Birimler

Türkçe  Yapan 
Birimler

70 65 60

TOEFL IBT 84 78 72

FCE C C C

CAE C C C

CPE C C C

Pearson PTE 71 67 55

  ve intibak 
MADDE 8 – (1) Yatay  için    ilgili fakülte, 
yüksekokul, meslek yüksekokulunun internet  duyurulur.   tebligat 

(2)    yeterli    halinde kontenjan  kadar yedek 
aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde  adaylardan   halinde  
yedekler  
(3)  komisyonlar  daha önceki dönemlerde  dersler ile yatay   

 derslerini dikkate alarak“Gaziantep Üniversitesi  Muafiyetve   
Yönergesi”ne göre  hangi  veya  intibak  tespit eder, varsa 

  gereken ilave derslerden  bir intibak  ile muaf  



gereken dersleribelirler.    ve    olan 
birimlerde ilgili  maddeleri öncelikli 
(4) Yatay  gelen  önceki diploma   ve   
derslere göre   bu derslere  daha önce   Üniversitemiz harf 
notu sistemine  transkripte   ve  GANO’su bu 
notlarla birlikte 
(5)Kurum içi yatay  yapan  önceki  kabul edilen derslerin kredi 
ve harfli  aynen kabul edilir. 
(6) Yatay   kazanan  intibak  bu  yeni 
akademik     tarihte   biçimde  
(7) Bu yönerge   yapan  yeni     

 ve intibak   sonra   Dairesi   
  

 Süresi 
MADDE 9- (1) Yatay  yapan  toplam  süresi  birimde 

 süre de dâhil olmak üzere Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans 
 ve   belirtilen süre  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum  Programlar  Yatay 

Kurum içi yatay   
MADDE 10 – (1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki 

 programlar veya Üniversite içinde yer alan  fakülte, yüksekokul veya meslek 
 bünyesindeki  programlara yatay  ilgili yönetim kurulu 

 belirlenen kontenjanlar dahilinde  
(2) Yatay   ve   bu yönergedeki genel ilkeler çerçevesinde 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurumlar  Yatay 

Kurumlar  yatay  
MADDE 11 – (1) Kurumlar  yatay     düzeydeki 

 diploma   ve  Kurulu   
kontenjanlar çerçevesinde  
(2)   belirlenen yatay   ile  ve 

 takvimi,  Kurulu internet  ve Üniversitemiz web 
 ilan edilir. 

(3) Yatay   ve   bu yönergedeki genel ilkeler çerçevesinde 



 BÖLÜM
Merkezi   yatay 

Merkezi   yatay 
Madde 12-(1)     merkezi   geçmek 

 diploma  taban   veya yüksek  durumunda;  
  da dahil olmak üzere yatay  için  yapabilir.  Seçme ve 

 Sistemi  öngörülen   üzerinden  
Kurulu  belirlenen oranlara göre kontenjan  Yürütme 
Kurulu  belirlenen diploma  yatay    takvimi, 

   esaslar ile yatay   usul ve esaslar  
  ilgili yönetim    yatay  

kabul edilir.  kontenjandan fazla  durumlarda ÖSYS  en yüksek 
adaydan  suretiyle kontenjan kadar  yatay  kabul edilir.
(2)   diploma   bir diploma  yatay  yapan 

 azami süreleri, diploma  azami süresinden kabul   
 

(3)Kabul edilen  muafiyet ve intibak “Gaziantep Üniversitesi  
Muafiyetve   Yönergesi”ne göre     
ve    olan birimlerde ilgili  maddeleri öncelikli 

ALTINCI BÖLÜM
 Yatay 

Kontenjan
MADDE 13 – (1)  yatay   belirlenirken, ilgili birim Yönetim 
Kurulunun talebi  yurtiçi yatay       (1’in 

  1’e  Virgülden sonraki ilk basamak 5’ten küçükse alttaki tam 
 5 ve  ise bir üst tam   belirlenir.Yurt  

   ile Senato  bu uygulama  
belirlenen   kurumlar  yatay   ile birlikte  
Kuruluna bildirilir.  Kurulu internet  tüm  

 yurt    ile   ve  takvimi ilan 
edilir.

 yatay   
Madde 14-(1)  Üniversitemiz diploma  yatay  aranan 

 

a)  yatay     kurumunun 
 Kurulu   kabul edilen kurumlar   ve 

  diploma  yatay  için  ön lisans veya 
lisans diploma   Üniversitemiz Senatosu  kabul 
edilmesi gerekir.

b)        getirilen  
Hukuk, Mühendislik,   gibi programlar için ilgili  
ÖSYM’nin       ve ilgili 
program için aranan    gerekir.



c)   aranmayan programlar için ÖSYM’nin   
    ve geçmek  diploma  için geçerli olan 

puan türünde  merkezi   Üniversitemizin  diploma 
 en  taban   veya yüksek  gerekir.

d) Özel yetenek  yatay   ilgili   özel yetenek 
 için ilan edilen en  merkezi    

gerekmektedir. Özel yetenek  yatay    
Üniversitemiz özel yetenek  uygulanabilir.

e)   döneminde QS veya Times HigherEducation dünya 
 ilk 500'e giren üniversitelerde    

  hariç en az ikinci   tamamlayan  üçüncü 
  süresi 5  olanlarda 3 ve 4,  süresi 6  olanlarda 3, 4, 5 inci 

 yatay   yapabilecek, önlisans  ise üçüncü 
 (ikinci  yatay   .

f)    yatay   yatay  
yapmak  diploma  ilgili   kabulündeki taban 
puana sahip  yurt    tüm derslerden  

  yatay   yapabilirler. Bu yolla  
 yatay   yurt  yatay     

g)  Fakültesi’ne yurt      bulunan 
 son olarak    fakülteleri, Dünya   

Federasyonu (WFME:WorldFederationforMedicalEducation) veya Avrupa 
 Kalite Güvence  

(ENQA:EuropeanAssociationforQualityAssurance in HigherEducation)  
  akredite  olanlara öncelik verilir.

h)    yatay   dilde 
 veren programlara   kazanan  olmak üzere 

  için Türkçe yeterlik     kazanan 
   Türkiye’de tamamlayanlar,  

 T.C. Milli    Türk liselerinde tamamlayanlar ile 
yurtiçinde veya  %100 Türk dilinde  veren bir  
diploma  (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) mezun 
olanlardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.   kazanan  
Türkçe yeterlikleri;  Gaziantep Üniversitesi TÖMER   Türkçe 

  düzeyine, Gaziantep Üniversitesi TÖMER Türkçe 
Yeterlik Belgesine veya Türkçe Yeterlik Belgesine (C1 seviyesi ve üzerinde) sahip 
olan    Yeterlik belgesine sahip olmayan  

  sonra yeterlik için 1 (bir)  süre ile  izin verilir. Bu durumda olan 
 bir sonraki   Türkçe yeterlik belgelerinden birine 

sahip  durumunda   Türkçe   en fazla 2 
(iki)   kadar sürede yeterlik  üniversite ile  
kesilir.



i)  yatay  yapacak    kurumunda, 
 dil   hariç en az bir    ve  kurumda 
 süresinde  genel  not  en az 4 üzerinden 3.00 

veya 100 üzerinden 80  ve  belirtilen maddelerde ki  
 gerekir. 

j) KKTC’de bulunan   yatay  yapacak T.C. uyruklu 
 de    gerekmektedir.

(2)Kabul edilen  muafiyet ve intibak “Gaziantep Üniversitesi  
Muafiyetve   Yönergesi”ne göre     
ve    olan birimlerde ilgili  maddeleri öncelikli 
(3)Üniversitemize  dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen   
birbirine   Yürütme Kurulu  belirlenen 

 tablosu  

 BÖLÜM
Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 15- (1) –(1)Bu yönergede bulunmayan durumlarda    
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar   Çift Anadal, Yan Dal ile 
Kurumlar  Kredi Transferi    Yönetmelik” hükümleri ve ilgili 

 mevzuat hükümleri, ilgili  Kurulu  Genelgeleri, Senato ve ilgili 
yönetim kurulu  
Yürürlükten  mevzuat
Madde16–(1) Üniversitemiz Senatosunun 09/12/2003 tarih ve 33 nolu  kabul 
edilen “Gaziantep Üniversitesi Yatay   Yönerge”si yürürlükten 

Yürürlük 
Madde17-(1)Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Senatosunda kabul  tarihte  
girer.

Yürütme 
Madde 18-(1)Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Rektörü  yürütülür.

 MADDE: 2020-2021   güz  mahsus olmak 
 yatay   Kurulu  ilgi  

  


