HARRAN ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA
İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Üniversitemize
bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında
veya diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitemizin eşdeğer diploma programlarına yatay geçişte
uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönerge, Üniversitemiz bünyesinde yer alan önlisans ve lisans düzeyindeki
diploma programlarına yapılacak olan her türlü yatay geçiş hükümlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak
Yürürlüğe Giren Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Hükümlerine Dayanılarak Hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu yönergede geçen;
a) Üniversite/Üniversitemiz: Harran Üniversitesini,
b) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen
yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen yükseköğretim
programlarını,
c) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,
d) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından
içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
e) Farklı Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına
yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak 2010 yılından
itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS -3 ile YGS -4), EA Puan Türü
(YGS -5 ile YGS -6), Matematik –Fen (MF) Puan Türü, Türkçe – Matematik (TM) Puan Türü, Türkçe
– Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere yedi puan türünü; 2009 yılı ve
öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu
puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2
Matematik –Fen Puan Türüne, EA-2 Türkçe – Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan
Türüne, DİL ise Yabancı Dil Puan Türüne karşılığını,
f) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar
almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
g) Senato: Harran Üniversitesi Senatosu’nu,
h) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul
Yönetim Kurulunu, Meslek Yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ı) İlgili Komisyon: Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulu, Yüksekokullarda Yüksekokul Yönetim
Kurulu, Meslek Yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen (Fakülte
veya bölüm veya Program düzeyinde) öğretim elemanlarından oluşan komisyonu,
i) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan
diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan
programı,
j) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
k) Kurum içi yatay geçiş: Üniversitemizde bir diploma programına kayıtlı olan bir öğrencinin,
aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,
l) Kurumlar arası yatay geçiş: Yükseköğretim Kuruluna bağlı diğer yükseköğretim
kurumlarından Üniversitemize yapılan geçişi,
m) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının
topluca yazıldığı belgeyi,

n) Taban puan: Üniversitemize bağlı yatay geçiş yapılacak olan diploma programlarına Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı
öğrencinin giriş puanını,
p) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin, bu Yönergedeki esaslar
çerçevesinde, aynı düzeydeki Üniversitemiz diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı
kazanmasını,
r) Yükseköğretim öğrenci veritabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tüm
yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin
bilgilerinin tutulduğu merkezi veritabanını, ifade eder.
s) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim
ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları
kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı
tanınan öğrenciyi,
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
Geçişler
MADDE 5 – (1) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma
programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki
yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(2) Üniversitemizin aynı diploma programlarındaki birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan
sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan
öğrenciler, ikinci öğretim ücreti öderler.
(3) İkinci öğretim programlarından sadece diğer ilgili ikinci öğretim diploma programlarına
yatay geçiş yapılabilir. Ancak, Harran Üniversitesi ikinci öğretim diploma programlarından başarı
bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler, birinci öğretim
diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
(4) Açık ve uzaktan öğretimden Üniversitemiz örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi
için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az
80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, Üniversitemizin diploma
programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
Başvuru ve değerlendirme
MADDE 6 – (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre
içerisinde yapılır.
(2) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, bu yönerge çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları
tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan
türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın
ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.
(3) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde,
Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu esas alınır.
(4) Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili yönetim kurulu kararı üzerine
ilgili Birim Öğrenci İşleri tarafından yapılır.
(5) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez
Sonuçların ilanı ve intibak programı
MADDE 7 – (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme
sonuçları, Üniversitemiz internet sayfasında duyurulur.
(2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek
aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler
çağrılır.
(3) İlgili Yönetim Kurulları öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş
yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini
tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf
tutulması gereken dersleri belirler.
(4) Bu Yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp,
geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı
MADDE 8 – (1) Bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya
Üniversitemiz içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki
eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar
dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.
(2) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı
belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak
üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yıllık
yüzde on beşini geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek ilgili yönetim kurullarının teklifi üzerine
senato tarafından karara bağlanır.
(3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban
puanları ve bu yönergede yer alan kriterler, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün
öncesinde Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilir.
(4) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu
bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu
bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.
(5) Üniversitemiz bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile
öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin
merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde
aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer
üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Ayrıca,
öğrencinin geçmek istediği yıl/yarıyıla kadar olan tüm dersleri asgari 65 (altmış beş) veya eşdeğer
puanla başarmış olması şarttır.
(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer
şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Kurumlar arası yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki
eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar
çerçevesinde yapılır.
(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalaması 100 (yüz) üzerinden en az 60 olmalıdır.
(3) İkinci fıkradaki şartları sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak
istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu
yapabilir.
(4) Üniversitemiz yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi,
Yükseköğretim Kurulu internet sayfası ile Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilir.
(5) Üniversitemiz Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları
ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı
içinde ilan edilir.
(6) Üniversitemiz Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde
ikinci ve üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı
yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile
başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.
(7) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel
kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101
ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı belirlenir. Ancak
fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma
programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan
ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci
sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler.

(8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlarımıza yatay geçiş için ilgili
birimin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da Yüksek Öğretim Kurulu
tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 60 (altmış) veya
eşdeğer puan aldığını belgelemek şarttır.
(9) 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.
Değerlendirme
MADDE 10 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan
tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitemiz
internet sayfasında ilan edilir.
(2) Başvurularla ilgili değerlendirmeyi, bu yönerge çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları
tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Komisyon, başvuruları kabul edilen adayların merkezi
yerleştirme puanının (ÖSYM) % 70’ini, genel not ortalamasının % 30’unu dikkate alarak, tüm adayları
sıralamaya tabi tutar.
(3) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir.
Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay
geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer
öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.
Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim
kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca
düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönergenin ilgili hükümlerine uygun olarak Üniversitemiz
lisans veya önlisans programlarına yatay geçiş yapabilirler.
(2) Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller
nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler Üniversitemize yatay geçiş için
başvuramazlar.
(3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim
kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde Üniversitemize
geçiş için başvurabilirler. Bu başvurular kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.
Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş
MADDE 12 – (1) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için İlgili
yönetim kurulunun teklifi üzerine senato tarafından kontenjan belirlenebilir. Belirlenen kontenjan, her
bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşamaz.
(2)
a. Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim
gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu
diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına
eşdeğerliğinin Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi şartı aranır. Yurtdışından yatay geçiş yapacak
olan adaylar için diğer süreçler yurtiçinden yatay geçiş yapacak olan adaylarla aynıdır. (KKTC'deki
üniversitelerden başvuracak adaylar yurt dışı kontenjanında değerlendirilmektedir.)
Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait Genel Ağırlıklı Not Ortalaması
(GANO) 4,00’lük sistemde en az 2,50, 100’lük sistemde en az 65 olması gerekir.
Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin Üniversite programlarına geçiş başvurusunda
bulunabilmesi için ÖSYS puanına veya Harran Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesinin
7. Maddesinde belirtilen sınavlardan asgari taban puana sahip olmaları gerekir.
Adayın ÖSYS puanının en az, vakıf üniversiteleri hariç bir yükseköğretim kurumunun birinci veya
ikinci öğretim diploma programına ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı
öğrencinin giriş puanına eşit olması gerekir.
b. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt oldukları yıldaki merkezi yerleştirme puanı
(ÖSYS), Üniversitemizin diploma programının o yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olan
öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş
başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu Senato tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışından yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

c. Başvuru için gerekli belgeler:
1) Başvuru dilekçesi.
2) ÖSYS sonuç belgesi veya Harran Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesinin 7.
Maddenin (a) bendinde yer alan sınav belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği yada
Konsolosluğundan onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi,
3) Onaylı not döküm belgesi (transkript), (T.C. Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylı İngilizce
veya Türkçe tercümesi),
4) Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
5) Disiplin durumunu bildirir belge (Onaylı- transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.)
6) Öğrencinin müfredat programını ve ders içeriklerini gösterir Türkçeye tercüme edilmiş Noter onaylı
belge,
7) Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe dil yeterlik belgesinin aslı ya da noter veya T.C.
Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan onaylı tercümesi,
(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı
yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o
programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında
1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve
yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.
Özel Öğrenci
MADDE 13 - (1) Yurtiçinde başka üniversitelerin öğrencisi iken Harran Üniversitesine bağlı
birimlerin aynı düzeydeki diploma programlarından ders almak isteyen öğrenciler ile Harran
Üniversitesine bağlı birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup, başka bir üniversitenin aynı
düzeydeki diploma programlarından ders almak isteyen öğrencilerin bu istekleri, aşağıda belirtilen özel
öğrenci olabilme mazeret koşulları göz önünde bulundurularak her iki üniversitenin senatosunda
karara bağlanır. Yurtiçi başka üniversitelerden gelen öğrenciler, Üniversite yönetim kurulu kararı
getirmeleri durumunda da işleme alınır.
Özel Öğrenci Olabilme Mazeret Koşulları
a) Öğrencinin hastalık durumu (bulunduğu yerde tedavisinin yapılamayacağını belgeleyen
tam teşekküllü hastane sağlık kurulu raporu ve hastalıktan dolayı bakıma muhtaç olması)
b) Doğal afet (ilgili Mülki idareden mağduriyetini belgeleyen yazı)
c) Can güvenliği tehlikesi (İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış
belge)
d) Birinci derece yakınlarından birinin hastalığı sebebiyle bakmak zorunda oluşu (tam
teşekküllü hastane sağlık kurulu raporu ve vukuatlı nüfus cüzdan örneği)
e) Öğrencinin devlet memuru olması (Kurum amirinden onaylı belge),
(2) Başvurular ilgili dönemin derslerinin başlamasından en geç 2 hafta önce yapılır ve ilgili
Yarıyıl/Yıl da eğitime başlanır. Ancak bu süre dışında başvuru yapanlar , başvurularının olumlu
sonuçlanması durumunda takip eden Yarıyıl/Yıl da eğitime başlarlar.
Başvurular özel öğrenci olarak ders alınmak istenilen birime bu yönergede belirtilen belgelerle
birlikte yapılır. Eksik belge ile yapılan başvurular ilgili birim tarafından işleme alınmaz. İlgili birim
tarafından sehven işleme alınmışsa, başvuru iptal edilir.
Öğrencinin başvurusu ilgili birim yönetim kurulunda görüşüldükten sonra senatoya gönderilir.
İlgili kararın senatoya gönderilmesi en geç derslerin başlamasından bir hafta öncesinde yapılır.
(3) Özel öğrencilerin aldığı ders veya uygulamaların kredileri, kayıtlı olduğu birimin yönetim
kurulu kararı ile diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılır.
(4) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.
(5) Özel öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öderler.
(6) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları
yükseköğretim kurumuna öderler.
(7) Özel öğrencilere diploma verilmez. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları
gösteren bir belge verilir.
(8) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil
olan programlardan ders alabilmeleri veya öğretim dilinin %30’u yabancı dil olan programlardan

yabancı dille okutulan dersleri alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri
gerekir.
(9)Özel öğrencilerin işlemler devam ederken derse girmediği günler devamsızlıktan sayılır.
(10) Özel öğrenciler, Harran üniversitesi mevzuatına tabidir.
Özel Durumlarda yatay geçiş
MADDE 14 – Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler üniversitemiz
kurumlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Bu ülkelerdeki öğrencilerin Yükseköğretim
Kurulu tarafından Üniversitemize bildirilen uygulama esasları çerçevesinde başvuruları kabul edilir ve
bu yönergenin 12. maddesinde yer alan koşullarla birlikte değerlendirmeye alınırlar.
Öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için bu yönergenin 12. maddesinde yer alan
başvuru belgelerine sahip olmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

