T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA UYGULANACAK
YATAY GEÇİŞ ESASLARI YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Trabzon Üniversitesi bünyesinde yer alan diploma
programları arasında veya diğer Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemizdeki eşdeğer diploma
programlarına yapılacak yatay geçiş koşullarını ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esasları
düzenlemektir.
(2) Yatay geçişler, önlisans ve lisans düzeyinde kurum içi fakülte/yüksekokul bünyesindeki
diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma
programları arasında yapılır. Bu kapsamda eşdeğer diploma programı, isimleri aynı olan veya ilgili
yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseninin benzer olduğu tespit edilen
programdır.
Yasal dayanak
Madde 2 – (1) Bu Yönerge, 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kontenjanlar
Madde 3 – (1) Önlisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfına, önlisans diploma
programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki
yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi, kurumlar arası ve yurt dışı yatay geçişlerde bu
yarıyıllar için kontenjan belirlenmez.
(2) Üniversitemiz aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan
sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş
yapan öğrenciler ikinci öğretim harç ücreti öderler.
(3) İkinci öğretimden yalnızca ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı sıralamasında bulunduğu sınıfın ilk yüzde
onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş için
başvuru yapabilirler. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin harç ödemelerinde, örgün öğretim
mevzuatı hükümleri uygulanır.
(4) Kurum içi kontenjan, Üniversitemizden başvuru yapan önlisans ve lisans
öğrencilerinden, başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu program eşdeğer düzeyde olan
öğrenciler için ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjandır. Kurum içi geçiş kontenjanı;
her bir program için iki nci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan
edilen her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci genel kontenjanının % 15’ ini
geçemeyecek biçimde yarıyıllara bölünerek belirlenir.
(5) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş
genel kontenjanı 50 veya daha az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda
üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kişilik kurumlar arası yatay geçiş
kontenjanı 2 zorunlu olarak belirlenir. Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının
ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılında kayıt yaptıran öğrenci sayısı,
programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları dikkate alınarak, zorunlu kontenjan sayının
en fazla sekiz katına kadar arttırarak belirleyebilirler.
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(6) Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş kontenjanı, denkliği
Yükseköğretim Kurulunca tanınan ve başvurulan program ile eşdeğerliği Trabzon Üniversitesi
tarafından kabul edilen bir programda öğrenimlerini sürdüren başarılı önlisans ve lisans öğrencileri
için Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kontenjandır. Yurt Dışı Yükseköğretim
Kurumlarından yatay geçiş kontenjanı, o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının % 15
oranını geçemez. % 15 oranının hesaplanmasında; 1 sayısının altındaki sayılar 1 sayısına
tamamlanır, ondalık sayılarda virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya 5 ve
yukarısı ise bir üst tam sayıya tamamlanır.
(7) Belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Trabzon
Üniversitesi internet sayfasında ilan edilir. Yatay geçiş kontenjanlarında ilan tarihinden sonra
değişiklik veya kontenjanlar arasında aktarma yapılamaz.
(8) 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.
(9) 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.
(10) Yukarıda tanımlanan dönemler dışında, yatay geçiş uygulanmasında ve yatay geçiş
kontenjanlarının belirlenmesinde, Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.
Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı için başvuru koşulları
Madde 4 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş için başvuran adayların;
a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir Yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer
bir diploma programına kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.
b) Öğrencinin programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki yarıyılı tamamlamış,
bulunduğu programda yatay geçiş yapacağı yarıyıla kayıt olup, o yarıyılı okumamış
olunması zorunludur.
c) Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.40/4.00 (yüzlük sistemi kullanan programlar için
en az 60/100) olması veya ÖSYM yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği diploma
programının taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur.
d) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı olan bölüm ve programlara başvurularda, yapılacak yabancı
dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı
dil sınavından bu başarı düzeyinde bir puanın sağlanmış olması gereklidir.
e) ÖSYM yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci
alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan yetenek
sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma
programlarından, ÖSYM yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş
yapılamaz.
Kurum içi yatay geçiş kontenjanı için başvuru koşulları
Madde 5 – (1) Kurum içi yatay geçiş başvuran adayların;
a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programına kayıtlı veya izinli
(öğrenci statüsünde) olması, lisans programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki
yarıyılı tamamlamış olması zorunludur.
b) Kurum içi yatay geçişlerde öğrencinin başvuru sırasında Üniversitemizdeki bir lisans veya
önlisans programına kayıtlı olması ve o dönem sonunda hangi nedenle olursa olsun,
üniversite ile ilişiğinin kesilmemiş olması zorunludur.
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c) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı ÖSYM yerleştirme puan türü ile öğrenci
kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için,
öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için
geçerli olan puan türünde aldığı ÖSYM yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma
programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük
taban puanından az olmaması şartı aranır.
d) Fakülteler arasında ikinci yarıyıla geçişlerde; öğrencinin ilk yarıyıla ait ders planındaki
bütün dersleri almış ve başarmış olması ve hesaplanacak ağırlıklı genel not ortalamasının en
az 2.50/4.00 olması, fakültelerin bölümleri arasında üçüncü yarıyıl ve program uyumunun
sağlanması durumunda beşinci yarıyıl için yapılacak başvurularda öğrencinin; ayrılacağı
birimin ilk iki yarıyıla ait ders planındaki derslerin tamamını başarmış olması ve ağırlıklı
genel not ortalamasının en az 2.60/4.00 olması gereklidir.
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş kontenjanı başvuru koşulları
Madde 6 – (1) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için başvuran adayların;
a) Başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer bir diploma
programına kayıtlı öğrenci olması zorunludur.
a) Öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı
programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim
Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için
başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin kabul edilmesi şartı
aranır.
b) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin geçiş başvurularının değerlendirilmesinde
kullanılacak olan, ÖSYM tarafından yapılan sınavlardaki asgari puanlar ile bunlara
eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversitemiz tarafından belirlenen yurtdışı
yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların,
yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara
sahip olması gerekir.
ÖSYM yerleştirme puanlarına ilişkin koşullar
Madde 7 – (1) Uyruklarından biri TC veya KKTC olan adaylar kurumlar arası ve kurum içi
yatay geçiş kontenjanlarına ÖSS/LYS puanı ile başvurmak zorundadır.
(2) Kurumlar arası yatay geçişte göz önüne alınacak ÖSS/LYS puan türü, başvurulan
programın yerleştirme puan türüdür. Değerlendirmede öğrencinin üniversiteye girdiği yıl almış
olduğu ÖSS/LYS puanları arasından, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği program için geçerli
olan türdeki puanı göz önüne alınır.
(3) Yurt dışındaki ve yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundan başvuran yabancı uyruklu
öğrenciler kayıtlı oldukları programa kabul edilmelerini sağlayan sınav sonuç belgelerini sunmak
zorundadırlar.
(4) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler,
öğrenim gördükleri programda bir yılı tamamlamadıkça yatay geçiş için başvuramazlar.
Başvuru için gerekli belgeler
Madde 8 – (1) Başvurunun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda
belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
(2) Yatay geçiş için aşağıda yazılı belgeler ile birlikte başvuru yapılır.
a) Not belgesi: Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu
derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösterir resmi onaylı belge,
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Programında yer alan derslere ilişkin ders içerikleri,
Disiplin suç almadığına dair resmi belge,
ç) ÖSYM sınav sonucunu gösterir belge,
Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan
resmi dokümanlar ile öğrencinin okuduğu ders müfredatı ve derslerin içerikleri,
f) Bu Yönergede yer alan özel durumlarla ilgili olarak başvuran adayların söz konusu özel
durumlarını gösterir resmi belgeler,
g) Rektörlükçe istenebilecek ve kontenjan ilan duyurularına eklenebilecek diğer belgeler.
İngilizce yeterlik belgesi
Madde 9 – (1) Trabzon Üniversitesinde öğretim dili en az %30 İngilizce olan programlarda,
adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur. Adaylar geçerli İngilizce
yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar.
(2) Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin İngilizce yeterlikleri Trabzon Üniversitesi
tarafından yapılan ve o eğitim-öğretim yılına ait Akademik Takvimde tarihleri ilan edilen İngilizce
Yeterlik Sınavları ile belirlenir. Başarılı olamayan adaylara İngilizce Hazırlık eğitimi verilmez.
Adayların Üniversite Senatosunca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası nitelikte bir İngilizce
sınavından aldığı not da İngilizce Yeterlik Sınavı yerine sayılabilir.
b)
c)
d)
e)

Başvuru
Madde 10 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuru tarihleri, ilgili mevzuat kapsamında
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Trabzon Üniversitesi tarafından internet adreslerinde ilan
edilir. Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına elden ya da
posta ile yapılır. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamayanlara veya
eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara bildirim yapılmaz.
(2) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban
puanları, Temmuz ayı başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında ilan edilir.
Kurum içinden yapılacak başvurularda form dilekçe dışında herhangi bir belge sunulmasına gerek
yoktur. Üniversitenin fakülteleri ve bölümleri arasında yapılacak yatay geçiş başvuruları ilan edilen
koşullar çerçevesinde internet üzerinden de yapılabilir.
Değerlendirme
Madde 11– (1) Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca başvuru koşulları sağlama açısından değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları
sağlamayan adayların başvuruları reddedilir.
(2) Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurularına ilişkin ön değerlendirme,
Yükseköğretim 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 belirlenen ilkeler esas alınarak, ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenen ve üç
kişiden oluşan yatay geçiş komisyonları tarafından yapılır.
(3) Kurumlar arası yatay geçiş başvurularının değerlendirmesinde, adayların ÖSYM giriş
puanı ve genel not ortalaması göz önüne alınarak başarı puanı belirlenir. Lisans programları için;

Başarı Puanı = 0,3 * Adayın Genel Not Ortalaması + 0,7 (Adayın ÖSYM Giriş Puanı / 100)
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biçimde hesaplanır. Başvuran adaylar bu başarı puanına göre asıl ve yedek olarak sıralanır. Önlisans
programlarında sıralama, adayın genel not ortalamasına göre yapılır.
(4) Kurum içi yatay geçiş başvurularının değerlendirmesinde öncelikle genel not
ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır.
Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması
halinde yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM başarı sıralaması dikkate alınarak sıralama
yapılır.
Muafiyet ve intibak işlemleri
Madde 12 -(1) Trabzon Üniversitesi dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul
edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler
için muafiyet ve intibak işlemleri Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav
Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(2) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu
derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan ve Trabzon Üniversitesi not
sistemine uyarlanan notları öğrenci mezuniyet not çizelgesine işlenir ve not ortalaması hesabında
dikkate alınır.
Azami süre
Madde 13– (1) Yatay geçiş ile kurum/bölüm değiştiren öğrencilerin önceki
kurumlarında/programlarında geçen süreleri öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre,
mevzuatta belirtilen azami süreleri aşamaz.
Sonuçların ilanı
Madde 14 – (1) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi yedekleri ile birlikte
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında, akademik yılın başlangıcından iki hafta önce
duyurulur. Kurum içi yatay geçiş başvurularında birden çok programa başvuran bir öğrenci, bir kez
asil ve bir kez de yedek listesinde yer alabilir.
(2) Yatay geçiş hakkı kazanan asıl öğrencilerden kesin kayıt yaptırmayanların olması
durumunda, bir defaya mahsus kayıt yapmaya hak kazanmış olan yedek öğrenciler için kesin kayıt
tarihleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur ve kayıt kabulleri alınır.
Katkı payı ödemeleri
Madde 15 – (1) Yatay geçiş ile kurum/bölüm değiştiren öğrenciler katkı paylarını önceki
kurum / bölümlerinde geçirdikleri öğrenim süreleri de göz önüne alınarak öderler.
(2) Vakıf üniversiteleri ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul edilen
TC ve KKTC uyruklu öğrenciler (önceki kurumlarında burslu statüde öğrenciler dâhil) ile Çift
Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programlarından Üniversitemizin diğer lisans
programlarına yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler katkı paylarını ikinci öğretim
öğrencileri statüsünde öderler. Üniversitelerin lisans ve uluslararası ortak lisans programlarından
yatay geçişi kabul edilen öğrenciler ise kabul edildikleri uluslararası ortak lisans programının
öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler.
Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş
Madde 16 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki ÖSYM yerleştirme puanı, geçmek istediği
diploma programının taban puanına eşit veya daha yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık
sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru
takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar
Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca
öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek
yatay geçişleri kabul edilir.
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(2) Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYM puanı en yüksek adaydan
başlanarak yapılacak sıralama sonucu kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
Diğer hükümler
Madde 17 – (1) Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası ortak diploma
programına devam eden öğrencilerden, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan akademik
başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenler, yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas
alınarak, bu Yönergedeki geçiş şartları çerçevesinde eşdeğer bir diploma programına yatay geçiş
yapabilirler.
(2) Uluslararası ortak diploma programlarından üniversitemizdeki aynı ortak programlara;
uluslararası ortak diploma programlarından üniversitemizdeki diğer diploma programlarına veya bir
diploma programından uluslararası ortak diploma programlarına yatay geçişler bu Yönerge
hükümlerine göre yapılır.
(3) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından
mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, mezuniyet lisans not ortalamaları önlisans programında
alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden
hesaplanır.
(4) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş
yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer
edilebilir.
Özel durumlar
Madde 18 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde
görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla
yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, kontenjan aranmaksızın son sınıf veya son iki yarıyılı dışında
nakledilebilirler. Bu öğrencilerin, eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren bir ay içerisinde
başvurmaları gerekir. Ayrıca, eşdeğer diploma programının, her sınıf veya yarıyılına kayıtlı
oldukları diploma programına girişteki ÖSYM yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim
kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak
şartı aranır.
(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya
babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi
ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yılsonu sınavlarının
tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Bu kapsamda başvuran
öğrenciler, yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.
(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının üniversiteye
başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın üniversite yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli uyum programı hazırlanır.
(4) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler, Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
Yürürlük
Madde 19 – (1) Bu Yönerge Trabzon Üniversitesi Senatosunca kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20 – (1) Bu Yönergeyi Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.
(01.06.2018 Tarih ve 01 Sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilmiştir.)
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