
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI  VE KONTENJANLARI 

“Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi 

Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve “Hakkari Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği”ne uygun olarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak 

nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıdadır.  

 

KOŞULLAR : 

1-Kurumlar arası (Yurt içi üniversiteler arası) yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu 

tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. 

2-Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş 

yapılamaz. 

3-Kurum içinde aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yapılabilir. Ancak ikinci 

öğretim programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. 

4-İkinci öğretimden sadece ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu 

sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. 

Bu öğrenciler birinci öğretim ücreti ödemeye devam ederler. 

5- İkinci öğretimden örgün öğretime başvuran öğrenciler için %10’a girdiğine ilişkin belge 

6-Açık veya uzaktan eğitim programlarından diğer açık veya uzaktan eğitim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan 

öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki not ortalamasının 100 

üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği üniversitemiz diploma programının o 

yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

7-Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

8-Beşli veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen, 

dönüştürme tabloları kullanılır. 

9- Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

10-Başarı şartını sağlayan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. 

11-Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 

üzerinden 60 olması şarttır. 

12- 11. Maddede ki  başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit 

veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bunların durumu dolmayan kontenjanların olması halinde değerlendirilir. 



13-Yatay geçiş başvuruları sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. 

14- Katkı payını yatırıp kayıt işlemini yapmayanlar ile kayıt işlemini tamamladıktan sonra yatay geçiş hakkından vazgeçenlere katkı payı iadesi 

yapılmaz 

 

GEREKLİ BELGELER :  

1-Başvuru Formu (Başvuru Formuna duyuru sayfasından ulaşabilirsiniz.) 

2-Not belgesi (Transkript) öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği tüm dersleri ve bu dersleri aldığı notları gösteren belge 

 (Fotokopisi kabul edilmez.)  

3-Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.  

4-ÖSYM Sonuç Belgesi  

5-Öğrencinin başardığı derslerin ders programını ve içeriklerini dilekçesin ekinde sunması gerekir. (Müfredat Programı)  

6-Not değerlendirme sistemi, 100’lük sistemden farklı ise, 100’lük sistemde hangi nota eşdeğer olduğunun onaylı belgesi.  

7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

8-Öğrenci Belgesi 

 

NOT: Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi 

yatay geçiş yapacakları üniversiteye ibraz etmeleri gerekir. (Bu belge kesin kayıt esnasında istenecektir.) 

 

 

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ : 
Yatay geçiş başvuruları, bütün belgeler tamamlanmış olarak Hakkari Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına  şahsen veya posta yolu ile 

yapılacak olup eksik belge ile yapılan başvurular işleme konulmaz. Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmelerden doğacak sorumluluk 

tümüyle öğrenciye aittir. 

 

 

İLETİŞİM: 

Adres: Hakkari Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  

            Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sok. No:51 Merkez/Hakkari 

Telefon: 0438 212 12 12  (1191 ve  1157  Dahili) 

 

 



 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 
 

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 

  

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 
KONTENJAN 

Yurt İçi Yurt Dışı 

Çölemerik Meslek Yüksekokulu 
  

Bankacılık ve Sigortacılık 2 - 

Bilgisayar Programcılığı 2  - 

Elektrik 2 - 

inşaat Teknolojisi 2 - 

Laborant ve Veteriner Sağlık 2 - 

Bitki Koruma 2 - 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 - 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu     

Çocuk Gelişimi 5 - 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 5 - 

Çevre Sağlığı 5 - 

ilk ve Acil Yardım 5 - 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 5 - 

Diyaliz 5 - 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 5 - 

Yüksekova Meslek Yüksekokulu     

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 - 

Lojistik 2 - 

Gaz ve Tesisat Teknolojisi 2 - 

Gıda Teknolojisi 2 - 

Posta Hizmetleri 2 - 

Başvuru Tarihi  Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan 

Tarihi 

Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi 

 Başlangıç   Bitiş  Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş  

22.02.2021 26.02.2020 01.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 04.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 11.03.2021 


