
KIRGIZİSTAN‐TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 
YATAY VE DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
Madde  1.  Bu  Yönergenin  amacı,  Kırgızistan‐Türkiye  Manas  Üniversitesi  önlisans  ve  lisans 
programları  arasında  yapılacak  yatay  geçiş  ve  önlisans  programlarından  lisans  programlarına 
yapılacak dikey geçişlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Kapsam 
Madde  2.  Bu  Yönerge,  Kırgızistan‐Türkiye Manas  Üniversitesi  önlisans  ve  lisans  programları 
arasında  yapılacak  yatay  geçiş  ve  ön  lisans  programlarından  lisans  programlarına  yapılacak 
dikey geçişlere ilişkin usul ve esasları kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3. Bu Yönerge, Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim‐Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar ve Kısaltmalar 
Madde 4. Bu Yönergede geçen; 
Üniversite  : Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesini (KTMÜ), 
Rektörlük  : Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğünü, 
Senato  : Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Senatosunu, 
Dekan  : Fakülte Dekanını, 
Müdür  : Yüksekokul, Konservatuar ve Meslek Yüksekokulu Müdürünü, 
Akademik Birim  : Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar ve Meslek Yüksekokulunu, 
Yönetim Kurulu  : Akademik Birimlerin Yönetim Kurullarını, 
Program  :  Fakülte,  yüksekokul  veya  bölümlerin,  belirlenen  yeterlikleri  sağlayan 

öğrencilere  önlisans  ve  lisans  diploması  düzenleyen  yükseköğretim 
programlarını, 

Eşdeğer program  : Puan türleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin 
en az % 70'i aynı olduğu tespit edilen programları, 

Komisyon  : Akademik birimlerce oluşturulan Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonlarını, 
İntibak Programı  : Geçiş yapılan programın müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders 

ve uygulamalardan oluşan programı, 
T.C.  : Türkiye Cumhuriyeti Devletini, 
K.C.  : Kırgız Cumhuriyeti Devletini, 
 
ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yatay ve Dikey Geçiş Esasları 

Genel Esaslar 
Madde 5. 

1) Üniversiteye başka  yükseköğretim  kurumlarından  yatay  ve dikey  geçiş  yoluyla öğrenci 
kabul edilmez. 



2) Lisans  programları  arasındaki  yatay  geçişler  ile  önlisans  programlarından  lisans 
programlarına  yapılacak  dikey  geçişler,  ilan  edilen  kontenjan  ve  şartlar  çerçevesinde 
yapılır.  Yatay  ve  dikey  geçişle  öğrenci  kabul  edecek  olan  akademik  birimler,  her  yıl 
Haziran  ayının  ikinci  haftasında  Üniversite  Senatosu  tarafından  kabul  edilen 
kontenjanlarını ilan eder. 

3) Yatay ve dikey geçiş kontenjanları ilgili yönetim kurullarının teklifi ve Senatonun onayı ile 
belirlenir. 

4) Üniversitenin  eğitim‐öğretim  dilleri  dışında  Yabancı  Dil  Hazırlık  Sınıfı  bulunan 
programlara  yatay  ve  dikey  geçiş  için,  söz  konusu  yabancı  dili  hazırlık  sınıfında  veya 
muafiyet  sınavında  başarmış  olmak  ya  da  uluslararası  geçerliği  bulunan  merkezi 
sınavların birinden  ‘Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Dil Puanları Çevirim 
Tablosu’na göre en az B2 düzeyinde başarı göstermiş olmak şartı aranır. 

5) Yatay  ve dikey geçiş  kontenjanları ayrı ayrı belirlenir.  İlan edilen  kontenjanların  sayısı, 
yarıyıl  itibariyle  geçiş  yapılacak  programın  en  son  ilan  edilen  kontenjanının %  10’unu 
aşamaz. 

6) Kayıt dondurmuş olmak,  yatay  ve dikey  geçiş hakkından  yararlanmak  için  engel  teşkil 
etmez. 

7) Öğrencinin  yatay  ve  dikey  geçiş  başvurusu  yapabilmesi  için  disiplin  cezası  almamış 
olması gerekir. 

8) Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yatay ve dikey geçişlerde diğer şartların yanı 
sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

9) Öğrenci,  ilan edilen  süre  içerisinde  geçiş  yapmak  istediği bölüm/program başkanlığına 
onaylanmış transkripti ve disiplin cezası almadığını gösteren belgeyle birlikte yazılı olarak 
başvurur. 

10) Süresi içerisinde yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirilmez. 
11) Akademik  birim  tarafından  kurulan  Komisyon  bu  yönerge  hükümleri  doğrultusunda 

başvuruları  uygun  olan  adaylardan  genel  akademik  not  ortalamalarına  göre  yatay  ve 
dikey  geçiş  hakkı  kazanan  öğrencileri  belirler  ve  ilgili  yönetim  kuruluna  sunar.  Genel 
akademik  not  ortalamasının  eşit  olması  durumunda,  öncelikle  öğrencinin  öğrenim 
gördüğü  programda  aldığı  dersler  ile  geçiş  yapmak  istediği  programdaki  eşdeğer 
sayılabilecek  ders  sayısına  bakılarak  eşdeğer  sayılabilecek  ders  sayısı  daha  çok  olan 
öğrencilere  öncelik  verilir.  Bu  durumda  eşitlik  söz  konusu  olursa  yüksek  kredili 
derslerden alınan puanlar dikkate alınır. 

12) Yatay  ve  dikey  geçiş  yapan  öğrencilerin  kayıtları  ilgili  yönetim  kurulunun  onayı  ile 
kesinleşir ve durum Rektörlük makamına bir yazı ile bildirilir. 

13) Yatay  ve  Dikey  geçiş  değerlendirme  sonuçları,  geçerli  başvurusu  olan  tüm  adayların 
isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre  sıralanmış biçimde  ilgili birimlerin 
web sayfasında ilan edilir. 

14) Yatay ve dikey geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni 
akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır. 

15) İntibak programlarının süresi iki yarıyılı geçemez. 
 
Yatay Geçişlere İlişkin Esaslar 
Madde 6. 

1) Aynı  puan  türleri  ile  öğrenci  kabul  eden  eş  değer  programlar  arasında  yatay  geçiş 
yapılabilir. 

2) Yetenek  sınavı  ile  öğrenci  kabul  eden  programlardan  yetenek  sınavı  ile  öğrenci  kabul 
etmeyen programlara yatay geçişle öğrenci kabul edilmez. 



3) Önlisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile 
son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

4) Genel Akademik Not Ortalaması 4 üzerinden 2,75 ve üzerinde olan ve alınmamış veya 
başarısız dersi bulunmayan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. 

5) Gerekli  şartları  taşıyan  yeterli  aday  olması  halinde  kontenjan  sayısı  kadar  yedek  aday 
belirlenir. Belirlenen süre  içinde başvurmayan asıl adaylar yerine sırayla yedek adaylar 
çağrılır. 

6) Bölüm/program  başkanlıklarınca  oluşturulacak  intibak  komisyonu,  öğrencilerin  daha 
önce  almış oldukları derslerden hangilerinin,  geçiş  yaptığı programdaki hangi derslere 
eşdeğer sayılacağını ve alt yarıyıllardan alınacak dersleri belirleyerek  intibak programını 
hazırlar. İntibak programı ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

7) Yatay geçiş yapan öğrenciler Üniversitenin azami öğrencilik süresine tabidir. 
 
Dikey Geçişlere İlişkin Esaslar 
Madde 7. 

1) Önlisans  programlarından  ilk  %  10’luk  dilime  girerek  mezun  olan  öğrenciler  lisans 
programlarına  dikey  geçiş  başvurusunda  bulunabilirler.  İlk  %  10’luk  dilimin 
hesaplanmasında kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır. 

2) Öğrenci  mezun  olduğu  yarıyılı  takip  eden  en  geç  altıncı  yarıyılda  dikey  geçiş 
başvurusunda  bulunabilir.  Dikey  geçiş  kontenjanlarına  yapılan  başvuruların 
değerlendirilmesinde mezuniyet ortalaması esas alınır. 

3) Bölüm/program başkanlıklarınca oluşturulacak komisyonlar öğrencilerin daha önce almış 
oldukları  derslerden  hangilerinin,  geçiş  yaptığı  programdaki  hangi  derslere  eşdeğer 
sayılacağını  belirleyerek  intibak  programını  hazırlar.  İntibak  programı  ilgili  yönetim 
kurulu tarafından karara bağlanır. 

 
Yürürlük 
Madde 8. Bu Yönerge, Senatonun onaylamasını müteakip 2012‐2013 Eğitim‐Öğretim Yılından 
itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 9. Bu Yönerge hükümleri Üniversite Rektörlüğü tarafından yürütülür. 
 
 
 
Bu Yönerge, Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu'nun 05.03.2013 tarih ve 2013‐02.014 sayılı kararıyla 
kabul edilmiştir. 


