ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA
YATAY, DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağlı
lisans ve ön lisans programlarında uygulanmakta olan yatay geçiş kabul koşullarını ve yatay, dikey
geçiş ile üniversiteye kaydolan öğrencilerin eğitimini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağlı önlisans
ve lisans düzeyindeki diploma programları arasındaki her türlü yatay, dikey, kurum içi ve kurum dışı
geçişlere ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanan ve 24 Nisan 2010 tarihli 27561 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esasına İlişkin
Yönetmelik ile 18 Mart 2016 tarihli 29657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri ile
kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli etkinliklere ait tarihleri içeren çizelgeyi,
b) Birim: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülteler ve meslek
yüksekokulunu,
c) Dekan: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
ç) Diploma programı: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülteler ve
meslek yüksekokuluna bağlı bölümlerde belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya
lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programlarını,
d) Dikey Geçiş: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7’nci maddesinin (e) bendi ile 4702
sayılı Kanununla 45’nci maddesine eklenen (e) bendi gereği hazırlanan ve 19 Şubat 2002 tarihli
24676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans
Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” uyarınca meslek
yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün
öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleriyle ilgili esas
ve usulleri,
e) Düzey: Birimler bünyesindeki önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,
f) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından
içeriklerinin en az yüzde sekseni (%80) aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
g) Genel ağırlıklı not ortalaması (GNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak
istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
ğ) İlgili yönetim kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakültelerde
fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

h) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan
diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan
programı,
ı) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
i) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı
düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,
j) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar
tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka
bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek
yüksekokullarına yapılan geçişi,
k) Müdür: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu
müdürünü,
l) Not çizelgesi (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan derslerin,
isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi,
m) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,
n) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin
giriş puanını,
o) Üniversite (MGÜ): Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,
ö) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönetmelikteki
esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı
kazanmasını,
p) Yükseköğretim öğrenci veritabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tüm
yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin
bilgilerinin tutulduğu merkezi veritabanını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yatay Geçiş
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları
MADDE 5– (1) Üniversiteye bağlı bir birim içerisinde veya birimler arasında, aynı düzeydeki
eşdeğer diploma programlarına, ilgili bölüm önerisi, ilgili yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile
belirlenen kontenjanlar dahilinde kurum içi yatay geçiş yapılabilir.
(2) Bu kontenjanlar, ilan edileceği her yıl için ÖSYM Yükseköğretim Programları ve
Kontenjan Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde onbeşini (%15) geçemez.
(3) Yatay geçiş kontenjanları aynı birim bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer
birimlerin bünyesindeki eşdeğer diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.
Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları
MADDE 6 – (1) Üniversite bünyesindeki birimler içinde yer alan diploma programlarına
yükseköğretim kurumlarının (4 yıllık Yüksekokullar hariç) aynı düzeydeki ve eşdeğer diploma
programlarından yapılacak yatay geçişler, Senato tarafından teklif edilen ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirtilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları
MADDE 7 – (1) Denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınan ve eşdeğerliği başvurulan
programın bulunduğu Üniversite tarafından kabul edilen yurt dışındaki bir yükseköğrenim kurumuna
bağlı bir lisans programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler için ilgili bölüm önerisi, ilgili

yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenen kontenjanlar dahilinde yurt dışı yükseköğretim
kurumlarından yatay geçiş yapılabilir.
(2) Bu kontenjanlar kurumlar arası yatay geçiş kontenjanın yarısını geçemez.
(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin
uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı ikinci fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi
değildir.
Başvuru Koşulları
MADDE
8
–
(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) Öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması zorunludur.
(3) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğretim kurumunda eşdeğer diploma
programına kayıtlı veya izinli olması ve öğrencilik haklarından yararlanıyor olması zorunludur.
(4) Yatay geçiş başvurusunda bulunan aday, kayıtlı olduğu programda öngörülen zorunlu
derslerin tümünü almamış, öngörülen minimum krediyi sağlamamış ve almış olduğu tüm dersleri
başarmamış ise başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
(5) Adayın kayıtlı olduğu programa giriş yılında, başvurduğu program merkezi sistemle
öğrenci kabul ettiyse merkezi sisteme göre, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ettiyse özel yetenek
sınavı ile öğrenci kabul eden programların başvuru koşullarına tabi olur.
(6) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi ve kurumlararası
yatay geçişte, öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma
programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(7) Açık ve uzaktan öğretimden, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan örgün öğretim
programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not
ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 3.50 veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme
puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek
olması gerekir.
(8) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın, varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat,
sınav, portfolyo değerlendirmesi vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.
(9) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde, diğer şartların yanı
sıra, başvurulan bölümün yapacağı yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(10) (Değişik 07/02/2020 tarih 2020/03 sayılı Senato Kararı) Özel yetenek sınavı ile
öğrenci alınan diploma programına, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından,
yurt dışındaki üniversitelerden, Vakıf üniversitelerinden, üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden,
(Üniversitemiz Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesine Eğitim Fakültelerinin ilgili
bölümlerinden yapılan başvurularda bu şart aranmaz) açıköğretim ve uzaktan öğretim
programlarından, devlet üniversitelerinin yurtdışındaki üniversiteler ile birlikte yürüttükleri
uluslararası ortak lisans programlarından öğrenci kabul edilmez.
(11) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile
öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
(12) Yatay Geçiş Başvurusunda bulunan aday, daha önce yatay, dikey ve kurum içi geçiş
yapmamış olmalıdır.
(13) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde sayılan fiiller nedeniyle,
başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş için
başvuramazlar.

Başvuru
MADDE 9 – (1) Yatay geçiş başvuru tarihleri, ve başvuru için gerekli belgeler ilgili
yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversite internet sitelerinde
ilan edilir.
(2) Yatay geçiş başvuruları, ilanda belirtilen belgeler ile birlikte, ilan edilen süre içerisinde
ilgili birime yapılır.
(3) Eksik belge ve ilan edilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(4) Yatay Geçiş başvurusu yapan öğrenci, başvurusu kabul edilip kayıt hakkı kazandığı
takdirde, yapılacak intibak sonucu, kayıt olduğu diploma programı kapsamında dört yıllık lisans veya
iki yıllık önlisans eğitiminin dönem veya yıl bazında uzayabileceğini kabul etmiş sayılır.
Değerlendirme Kriterleri ve Sıralama Puanı
MADDE 10 – (1) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi için kullanılacak olan
kriterler ve bu kriterlere bağlı olarak sıralama puanı hesaplama usulü ilgili bölümün önerisi ve ilgili
yönetim kurulunun kararı ile belirlenir ve yatay geçiş başvurularının kabul edileceği son günden en
az 15 gün önce Üniversite internet sitesinde yayınlanır.
(2) Adayların sıralama puanı hesaplamaları;
a) Merkezi sistem ile öğrenci kabul eden programlarda, adayın merkezi yerleştirme puanı ve
GNO’su ve bu puanlar ile beraber adayın kayıtlı olduğu programa giriş yılındaki merkezi yerleştirme
taban puanı, portfolyo değerlendirme puanı, değerlendirme sınavı puanı, değerlendirme mülakatı
puanı bileşenlerinin bir veya bir kaçının belirli ağırlıklarla yer aldığı bir formül vasıtasıyla,
b) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarda adayın GNO’su ve yetenek sınavı
puanı ve bu puanlar ile beraber portfolyo değerlendirme puanı, değerlendirme mülakatı puanı
bileşenlerinin bir veya bir kaçının belirli ağırlıklarla yer aldığı bir formül vasıtasıyla,
hesaplanır. Başvurulan diploma programının özelliğine göre uygulanacak olan bu formül
Üniversite internet sitesinde yapılan duyuruda yer alır.
(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarda sıralama puanının
hesaplanabilmesi için öncelikle adayın başvurduğu bölüm tarafından yapılacak yetenek sınavında en
az 100 üzerinden 60 puan alarak, bu sınavdan başarılı olması gereklidir.
(4) Adayın kayıtlı olduğu programa giriş yılında, başvurduğu program merkezi sistemle
öğrenci kabul ettiyse merkezi sisteme göre, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ettiyse özel yetenek
sınavı ile başvuran öğrenciler için kullanılan hesaplama yöntemi uygulanır.
(5) İlgili bölüm önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kurum içi, kurumlar arası ve
yurtdışından yatay geçiş başvurularında bulunan adaylar için farklı kriterler ve sıralama puanı
hesaplama usulleri kullanılabilir.
Değerlendirme
MADDE 11 – (1) Başvuru koşullarını sağlayan adaya ilişkin değerlendirme, “Yüksek
Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal,
Yan Dal ile, Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve bu
yönergede belirtilen ilkeler esas alınarak, ilgili yönetim kurullarının belirlediği yatay geçiş
komisyonları tarafından yapılır ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
(2) Değerlendirme aşamasına ihtiyaç duyulan not dönüşümleri, üniversite senatosu tarafından
kabul edilen dönüşüm tablosuna göre yapılır.
(3) Başvurularının değerlendirmesinde eşit puan alan adaylar için öncelikle ağırlıklı genel not
ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde, tamamlanan toplam krediye bakılır.
Sonuçların İlanı ve Kayıt
MADDE 12 – (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların
değerlendirme sonuçları, Üniversite internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara
kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.

(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 komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı
programın derslerini dikkate alarak, Senato’nun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi döneme
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 Ankara Müzik ve
Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veri
tabanına (YÖKSİS) işlenir.
İntibak
MADDE 13 - (1) Yatay Geçiş başvurusu kabul edilen ve başvuruda bulunduğu ilgili programa
kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki kurumdan aldığı onaylanmış eğitim çıktıları, transkript, ders
içerikleri, kredi bilgileri, yatay geçiş yaptığı Bölümün Başkanlığınca görevlendirilen bir komisyon
tarafından incelenerek, öğrencinin muaf olduğu derslerin yanı sıra, komisyon üyelerinin (örgün
eğitim formasyonu için) gerekli görmesi halinde, öğrencinin alması gereken zorunlu derslerden
oluşan yıllık eğitim programı hazırlanır.
(2) Bölüm Başkanlığınca görevlendirilen komisyon tarafından eğitim programı hazırlanan
öğrenci, programda muaf olarak belirlenen derslerinin kredilerini alarak muaf sayılır. Öğrenci örgün
eğitim formasyonu ve mesleki donanım için kendisine komisyonca hazırlanan eğitim programında
yükümlü tutulduğu tüm zorunlu Bölüm içi ve zorunlu Bölüm dışı dersleri almakta sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dikey Geçiş
İntibak
MADDE 14- (1) Dikey Geçiş başvurusu kabul edilen ve başvuruda bulunduğu ilgili programa
kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki kurumdan aldığı onaylanmış eğitim çıktıları, transkript, ders
içerikleri, kredi bilgileri, dikey geçiş yaptığı Bölümün Başkanlığınca görevlendirilen bir komisyon
tarafından incelenerek, öğrencinin muaf olduğu derslerin yanı sıra, komisyon üyelerinin (örgün
eğitim formasyonu için) gerekli görmesi halinde, öğrencinin alttan alması gereken zorunlu derslerden
oluşan yıllık eğitim programı hazırlanır.
(2) Bölüm Başkanlığınca görevlendirilen komisyon tarafından eğitim programı hazırlanan
öğrenci, programda muaf olarak belirlenen derslerinin kredilerini alarak muaf sayılır. Öğrenci örgün
eğitim formasyonu ve mesleki donanım için kendisine komisyonca hazırlanan eğitim programında
yükümlü tutulduğu tüm zorunlu bölüm içi ve zorunlu bölüm dışı dersleri almakta sorumludur.
(3) Dikey geçiş ile diploma programını değiştiren öğrenciler, yapılan intibak sonucu, kayıt
olduğu diploma programı kapsamında dört yıllık lisans eğitiminin dönem veya yıl bazında
uzayabileceğini kabul etmiş sayılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğrenim Süresi
MADDE 15 – (1) Kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş veya dikey geçiş ile diploma
programını değiştiren öğrencilerin önceki diploma programında geçirmiş olduğu süreler öğrenim
süresi hesabına katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen süreleri aşamaz.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 - (1) Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası

Kredi Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, varsa ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu'nun 06.08.2018 tarih ve …... sayılı
toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu yönerge hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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