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Madde 1 – İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu’nun 3 Kasım
2003 tarihli toplantısında kabul edilip İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu’nun
02.12.2003 tarihli ve (V04/AKK/07) sayılı toplantısında onaylanarak yürürlüğe sokulan bu
Yönerge’nin amacı;
a) İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen yüksek
lisans programları arasında yatay geçişlere,
b) İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen doktora
programları arasında yatay geçişlere,
c) İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen bir
lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan öğrencinin, Enstitü’nün eşdeğer bir lisansüstü
programında aldığı ders ve kredilerin tanınmasına ve
d) İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen bir
lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunun
eşdeğer lisansüstü programında aldığı ders ve kredilerin tanınmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Tanımlar
Madde 2 - İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin
3’üncü maddesinde yer alan tanımlara ek olarak:
“Eşdeğerlilik”, yüksek lisans programları bakımından yüksek lisans programlarını,
doktora programları bakımından doktora programlarını;
“Denklik”, aynı bilim dalında öğretim yapılan eşdeğer programları,
“Ders ve kredi tanıma”, başka bir yükseköğretim kurumunun veya Enstitü’nün
lisansüstü programında alınan ders ve kredilerin, Enstitü tarafından tanınarak, Enstitü’nün
eşdeğer ve denk programının ders ve kredi yüküne sayılmasını;
“İç yatay geçiş”, Enstitü’nün yürüttüğü lisansüstü programlar arasında geçişi
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ifade eder.
İkinci Bölüm
İç Yatay Geçiş
İç yatay geçişin yapılabileceği haller
Madde 3 – İç yatay geçiş aşağıda sayılan hallerde yapılabilir:
a) Enstitü tarafından yürütülen tezli yüksek lisans programları arasında;
b) Enstitü tarafından yürütülen tezsiz yüksek lisans programları arasında;
c) Enstitü tarafından yürütülen doktora programları arasında.
d) Enstitü tarafından yürütülen aynı daldaki tezli yüksek lisans programından
tezsiz yüksek lisans programına;
e) Enstitü tarafından yürütülen aynı
programından tezli yüksek lisans programına.

daldaki

tezsiz

yüksek

lisans

Enstitü tarafından yürütülen farklı dallardaki bir tezli yüksek lisans programından bir
tezsiz yüksek lisans programında iç yatay geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin yüksek lisans
programları arasında iç yatay geçiş için aranan koşullar ile aynı daldaki tezli yüksek lisans
programından tezsiz yüksek lisans programına iç yatay geçiş için aranan koşulları birlikte
yerine getirmesi gereklidir.
Enstitü tarafından yürütülen farklı dallardaki bir tezsiz yüksek lisans programından
bir tezli yüksek lisans programına iç yatay geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin yüksek lisans
programları arasında iç yatay geçiş için aranan koşullar ile aynı daldaki tezsiz yüksek lisans
programından tezli yüksek lisans programına iç yatay geçiş için aranan koşulları birlikte
yerine getirmesi gereklidir.
Yüksek lisans programından doktora programına, doktora programından yüksek
lisans programına geçiş yapılamaz.
Tüm iç yatay geçişler için genel kurallar
Madde 4 – Tüm iç yatay geçişlerde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) İç yatay geçiş başvurusu, eşdeğer eğitim-öğretim programları için yapılabilir.
b) İç yatay geçiş başvurusu yapan adayın, başvuru tarihi itibarıyla İstanbul Bilgi
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin “Lisansüstü Programlara
Öğrenci Kabulünde Aranan Koşullar” kenar başlıklı 8’inci maddesinde aranan kabul
koşullarını taşıyor olması ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kayıtlı öğrencisi olması gerekir.
c) Bu Yönerge’de öngörülenler dışında, başvuranlarda aranacak diğer koşullar ile
bunların sınav ve/veya mülakatla alınıp alınmayacakları hususu, her program için ve ilgili
program direktörünün önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
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Kontenjanlar
Madde 5 - Aynı daldaki tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans
programına ve aynı daldaki tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans
programına yatay geçişler hariç olmak üzere, iç yatay geçiş için kontenjanlar Üniversite
Akademik Kurulu tarafından belirlenir.
Akademik Kurul tarafından kontenjan belirlenmediği hallerde; Enstitü Yönetim
Kurulu, yatay geçişle öğrenci alınacak program için o yarıyıl veya ders yılında açılan yeni
öğrenci kontenjanının % 10’unu aşmayacak şekilde yatay geçiş yapabilir. İlgili kontenjanın
% 10’unun üç kişiden az olduğu hallerde, sınır üç kişi olarak uygulanır.
Aynı daldaki tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına yatay
geçişler ile aynı daldaki tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına
yatay geçişlerde kontenjan uygulanmaz.
Başvuru usulü
Madde 6 - İç yatay geçiş başvuruları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her yarıyıl
sonundan önce belirlenerek ilan edilen tarihlerde ve izleyen yarıyıl için yapılır.
Başvurular yazılı olarak yapılır ve başvurulara;
a) Üniversite’nin Kayıt İşleri Müdürlüğü’nden alınacak, okunan dersler ile
başvurulan yarıyıldan önceki öğretim süresindeki (başvurulan yarıyıla geçiş notu dahil
olmak üzere) genel not ortalamasını gösteren ayrıntılı not dökümü,
b) öğrenci tarafından hazırlanan ve iç yatay geçiş yapma isteğinin nedenini gösteren
bir yazı ile
c) öğrencinin danışmanının iç yatay geçişe ilişkin görüşü eklenir.
Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul
Madde 7 - İç yatay geçiş başvuruları, başvurulan programın Program Kurulunun
görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Program Kurulu, görüşünde, öğrencinin ayrılacağı lisansüstü programda aldığı
derslerin içeriğinin başvurduğu programdaki derslerle olan içerik benzerliğini inceleyerek,
öğrencinin ders ve kredilerinin tanınmasına ve öğrenciye getirilecek ek ders veya belirli
dersleri alma yükümüne ilişkin teklifini de (intibak teklifi) belirtir.
Başvurusu kabul edilen ve kaydını yaptıran öğrencinin ders intibakı, Program
Kurulu’nun teklifi dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve adaya ek
ders veya belirli dersleri alma yükümlerini getirebilir.
Öğrenim süresi
Madde 8 - Öğrencinin ayrıldığı lisansüstü programda okumuş olduğu süre, iç yatay
geçiş yaptığı lisansüstü programdaki toplam öğretim süresinden sayılır.
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Yüksek lisans programları arasında iç yatay geçiş
Madde 9 – Bu Yönerge’nin 3’üncü maddesinin 2 ve 3’üncü fıkra hükümleri saklı
kalmak üzere, yüksek lisans programları arasında iç yatay geçiş, tezli programdan tezli
programa veya tezsiz programdan tezsiz programa yapılabilir.
İç yatay geçiş başvurusu yapan adayın kayıtlı olduğu yüksek lisans programında en
az bir yarıyıl okumuş ve o yüksek lisans programı için öngörülen ders ve kredi saatinin en az
% 25’i kadar ders ve kredi saatini başarıyla tamamlamış olması gerekir.
Başvuran öğrencinin, başarılı kabul edilebilmesi için, derslerini kayıtlı olduğu yüksek
lisans programı için öngörülen asgari geçer notla başarmış olması ve genel not ortalamasının
en az % 70 (yüz tam not üzerinden yetmiş) veya (4) tam not üzerinden (2.80) veya eşdeğeri
olması gerekir.
Öğrencinin aldığı derslerin toplam kredisinin % 50’sinin başvurduğu yüksek lisans
programının ders programı içeriğiyle veya konusuyla benzerlik göstermesi gerekir. Bu
husus, ilgili Program Kurulu tarafından karara bağlanır.
Başvuran öğrencinin, ayrılacağı lisansüstü programı bakımından ders
yükümlülüğünü tamamlamak üzere en az bir yarıyılının kalmış olması ve kalan süresinin
geçmek istediği programdaki ders yükümlülüğünü tamamlamaya yetmesi gerekir. Kalan
süre, gelinen programda ders tamamlamak için tanınan yarıyıl sayısından, öğrencinin
başvurusunun kabulüne kadar okumuş olduğu yarıyıl sayısı çıkarılarak hesaplanır.
Ayrılacağı yüksek lisans programında tezi veya projesi reddedilmiş öğrenciler, tez
veya projelerini savunmak üzere hakları veya süreleri olsa da iç yatay geçiş başvurusunda
bulunamazlar.
Yüksek lisans derecesi alabilmek için öğrencinin, geçtiği yüksek lisans programı için
öngörülen kredi yükünün en az % 50’sini o yüksek lisans programının ders programından
almış olması zorunludur.
Doktora programları arasında iç yatay geçiş
Madde 10 - İç yatay geçiş başvurusu yapan adayın kayıtlı olduğu doktora
programında o doktora programı için öngörülen ders ve kredi saatinin en az % 50’si kadar
ders ve kredi saatini başarıyla tamamlamış olması gerekir. Başvuran öğrencinin, başarılı
kabul edilebilmesi için, derslerini kayıtlı olduğu doktora programı için öngörülen asgari
notla başarmış olması ve genel not ortalamasının en az % 80 (yüz tam not üzerinden seksen)
veya (4) tam not üzerinden (3.20) veya eşdeğeri olması gerekir.
Öğrencinin aldığı derslerin toplam kredisinin % 50’sinin başvurduğu doktora
programının ders programı içeriğiyle veya konusuyla benzerlik göstermesi gerekir. Bu
husus, ilgili Program Kurulu tarafından karara bağlanır.
Başvuran öğrencinin, ayrılacağı doktora programı bakımından ders yükümlülüğünü
tamamlamak üzere en az bir yarıyılının kalmış olması ve kalan süresinin geçmek istediği
programdaki ders yükümlülüğünü tamamlamaya yetmesi gerekir. Kalan süre, dört
yarıyıldan, öğrencinin başvurusunun kabulüne kadar okumuş olduğu yarıyıl sayısı
çıkarılarak hesaplanır.
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Doktora yeterlik sınavından başarısız olan öğrenciler ile doktora tezi reddedilmiş
öğrenciler, yeterlik sınavına girmek veya doktora tezini savunmak üzere hakları veya
süreleri olsa da iç yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
Doktora derecesi alabilmek için öğrencinin, geçtiği doktora programı için öngörülen
kredi yükünün en az yarısını o doktora programının ders programından almış olması
zorunludur.
Enstitü içinde aynı daldaki tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek
lisans programına iç yatay geçiş
Madde 11 - Enstitü içinde aynı daldaki tezsiz bir yüksek lisans programından tezli
yüksek lisans programına geçmek için başvuruda bulunacak öğrencinin, tezli yüksek lisans
programı için öngörülen ders ve kredi saatinin en az % 25’i kadar ders ve kredi saatini, tezsiz
yüksek lisans programında ve bu Yönergede öngörülen başarıyla tamamlamış olması ve tezli
yüksek lisans programı bakımından kalan süresinin kalan ders ve kredi saatini tamamlamaya
yeterli olması gerekir. Kalan süre, dört yarıyıldan, öğrencinin başvurusunun kabulüne kadar
okumuş olduğu yarıyıl sayısı çıkarılarak hesaplanır.
İç yatay geçiş başvurusu, en erken yüksek lisans öğreniminin birinci yarıyılı sonunda,
en geç dördüncü yarıyılın sonunda ve bu Yönergenin 6’ncı maddesindeki kurallar uyarınca
yapılabilir.
Başvurular, ilgili program direktörünün görüşü üzerine Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından karara bağlanır.
Enstitü içinde aynı daldaki tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek
lisans programına iç yatay geçiş
Madde 12 - Enstitü içinde aynı daldaki tezli bir yüksek lisans programından tezsiz
yüksek programına geçmek için başvuruda bulunacak öğrencinin, tezsiz yüksek lisans
programı için öngörülen ders ve kredi saatinin en az % 25’i kadar ders ve kredi saatini, tezli
yüksek lisans programında ve bu Yönergede öngörülen başarıyla tamamlamış olması ve
tezsiz yüksek lisans programı bakımından kalan süresinin ders ve kredi saatini tamamlamaya
yeterli olması. Kalan süre, altı yarıyıldan, öğrencinin başvurusunun kabulüne kadar okumuş
olduğu yarıyıl sayısı çıkarılarak hesaplanır.
İç yatay geçiş başvurusu, en erken yüksek lisans öğreniminin birinci yarıyılı sonunda,
en geç beşinci yarıyılın sonunda ve bu Yönergenin 6’ncı maddesindeki kurallar uyarınca
yapılabilir.
Başvurular, ilgili program direktörünün görüşü üzerine Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından karara bağlanır.
Aynı daldaki örgün ve uzaktan yüksek lisans programları arasında iç yatay
geçiş ile aynı daldaki İngilizce ve Türkçe programlar arasında iç yatay geçiş
Madde 13 - Aynı daldaki örgün ve uzaktan yüksek lisans programları arasında yatay
geçişler ile aynı daldaki İngilizce programlar ve Türkçe programlar arasındaki yatay
geçişler, öğrencinin kalan öğrenim süresinin iç yatay geçiş yapmak istediği programı
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tamamlamasına yetmesi ve başvurularda bu Yönergenin 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında
yer alan başvuru şekline uyulması koşuluyla, Yönergenin başarıya ilişkin hükümlerinden
ayrık olarak yapılır. Bu hallerde, ilgili program koordinatörlerinin öğrencinin iç yatay
geçişini kabul etmeleri koşuluyla, Enstitü Yönetim Kurulu yatay geçiş kararı alır ve ilgili
öğrenciye uygulanacak intibak kurallarını belirler.
Üçüncü Bölüm
Ders ve Kredilerin Tanınması
Ders ve kredi tanımaya ilişkin genel kurallar
Madde 14 - Enstitü’nün bir lisansüstü programına kabul koşullarını yerine getirerek
kayıt hakkı kazanan öğrenci, daha önce okuduğu lisansüstü programda aldığı ders ve
kredilerin, Enstitü tarafından tanınarak Enstitü’nün eşdeğer ve denk programının ders ve
kredi yüküne sayılması için başvurabilir.
Ders ve kredilerin tanınması aşağıdaki esaslara bağlıdır:
a) Öğrencinin kendi isteğiyle kayıt sildirdiği haller hariç olmak üzere, herhangi bir
nedenle okuduğu programdan ilişiğinin kesildiği veya kesilmesinin gerektiği hallerde
okunan ders ve kredi tanınamaz.
b) Eşdeğer olmayan bir programda okunan dersler tanınamaz.
c) Denk programlarda okunan derslerin kredileri, Enstitü’de kayıtlı olunan programın
kredi yükünün en fazla % 50’sini karşılayacak şekilde tanınabilir.
d) Denk olmayan programlarda okunan derslerin kredileri, Enstitü’de kayıtlı olunan
programın kredi yükünün en fazla % 25’ini karşılayacak şekilde tanınabilir.
e) Tanınacak derslerin içeriklerinin, Enstitü’de kayıtlı olunan programda verilen
derslerin içerikleriyle aynı ve ilgili dersle verilmek istenen bilgi ve uzmanlığı karşılayacak
nitelikte olması gereklidir.
f) Yüksek lisans programları bakımından, öğrencinin daha önce okuduğu
programdaki genel başarı ortalamasının en az % 70; doktora programları bakımından ise,
öğrencinin daha önce okuduğu programdaki genel başarı ortalamasının en az % 80 olması
gereklidir.
g) Yüksek lisans programlarında, tanınacak her bir dersin notunun;
- Enstitü’nün eşdeğer programında alındıysa en az (C+),
- başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer programında alındıysa, tam
notun en az % 60’ı olması ve o yükseköğretim kurumu tarafından başarılı kabul edilmesi
gerekir.
Ancak yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin tanınmasında:
- İlgili yükseköğretim kurumunda aranan asgari başarı notunun, tam notun %
60’ından daha düşük olduğu hallerde; sınır, “asgari başarı notu (artı) asgari başarı notunun %
10’u” olarak uygulanır.

6

Bilgi Lisansüstü İç Yatay Geçiş Yönergesi
- İlgili yükseköğretim kurumunda yüzlük sisteme çevrilmesi olanaksız bir sistemin
uygulandığı hallerde; Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili yükseköğretim kurumuna ilişkin
hususları dikkate alarak karar verir.
h) Doktora programlarında, tanınacak her bir dersin notunun;
- Enstitü’nün eşdeğer programında alındıysa en az (B),
- başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer programında alındıysa, tam
notun en az % 75’i olması ve o yükseköğretim kurumu tarafından başarılı kabul edilmesi
gerekir.
Ancak yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin tanınmasında:
- İlgili yükseköğretim kurumunda aranan asgari başarı notunun, tam notun %
60’ından daha düşük olduğu hallerde; sınır, “asgari başarı notu (artı) asgari başarı notunun %
10’u” olarak uygulanır.
- İlgili yükseköğretim kurumunda yüzlük sisteme çevrilmesi olanaksız bir sistemin
uygulandığı hallerde; Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili yükseköğretim kurumuna ilişkin
hususları dikkate alarak karar verir.
i) Enstitü’nün eşdeğer bir programından alınan derslerin kredileri yanında notları da
transfer edilir; başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer programında alınan derslerin ise
sadece kredileri transfer edilir ve notları not dökümünde “T” ibaresiyle gösterilir.
Başvuru usulü
Madde 15 – Ders ve kredi tanıma başvuruları, en geç, Enstitü’nün ders ve kredi
saydırılmak istenen programına kaydı izleyen ikinci yarıyılı başında ve bir kereye mahsus
olmak üzere yapılır.
Başvurular, Üniversite’nin Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden temin edilecek başvuru
formuyla yapılır. Başvuru formunda, tanıtılmak istenen ders, dersin kredisi ve notu, kaç
yarıyıl okunduğu, Enstitü’de karşılık gelen ders ve kredisi açık şekilde belirtilir.
Başvuruya, derslerin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenmiş;
a) dersi, kredisini, notunu ve kaç yarıyıl okunduğunu gösterir resmi not dökümü ile
b) ders ve kredinin alındığı programdan ilişiğin kesilip kesilmediğini, kesildiyse
nedenini ve ilişik kesilme durumuna gelinip gelinmediğini gösterir bir belge eklenir.
Başvurular, gerekli belgelerin aslı ve ilgili dersleri tanıtıcı belgeler eklenerek yapılır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul
Madde 16 – Ders ve kredi tanıtma başvuruları, kayıtlı olunan programın Program
Direktörü’nün görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve
öğrencinin ders ve kredi intibakı, Program Koordinatörü’nün teklifi dikkate alınarak Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
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Dördüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler
İtiraz
Madde 17 – Bu Yönerge’ye dayanılarak yapılan işlemlere karşı bir defaya mahsus
olmak üzere, ilgili işlemin tebliğinden itibaren 60 gün içinde Enstitü Kurulu’na itiraz
edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar idari bakımdan kesindir.
Yürürlük öncesi işlemler
Madde 18 – Bu Yönerge, yürürlüğe girdiği tarihten önce tamamlanmış iç yatay geçiş
ve ders ve kredi tanıma işlemlerine halel getirmez ve sözkonusu işlemlere bu Yönerge’ye
dayanılarak itiraz edilemez.
Geçici Madde – Bu Yönerge’nin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış, iç yatay
geçiş ve ders tanıtma başvuruları, bu Yönerge hükümleri uyarınca karara bağlanır. Ancak, bu
başvurular hakkında, 6’ncı maddenin 1’nci fıkrasında ve 15’inci maddenin 1’nci fıkrasında
öngörülen başvuru süre ve tarihleri uygulanmaz.
Yürütme
Madde 19 – Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürü yürütür.
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