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Amaç ve Dayanak
Madde 1
(1) 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
hükümleri esas alınarak hazırlanıp İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından
kabul edilerek Mütevelli Heyeti kararıyla yürürlüğe konulan bu Yönergenin amacı, anılan
yönetmeliğin uygulanmasında oluşabilecek tereddütleri gidermektir.
(2) Bu Yönerge hükümlerinde boşluk olduğu hallerde, “Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
hükümleri uygulanır.1
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönerge, diğer yükseköğretim kurumlarından İstanbul Bilgi
Üniversitesi’ne yatay geçişlerde uygulanır.
Tanımlar
Madde 3 - İşbu Yönergede geçen terimlerden:
a) “Üniversite”, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni,
b) “Program”, Üniversite’nin veya başka bir yükseköğretim kurumunun fakülte,
yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya bölümlerinde yürütülen ve belirlenen
yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen diploma
programlarını, 2
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c) “Eşdeğer program”, lisans programları bakımından lisans programları, önlisans
programları bakımından önlisans programları olmak kaydıyla, isimleri aynı olan veya ilgili
fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından içeriklerinin en az
yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen programları,3
d) “Yatay geçiş”, başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer programına kayıtlı
olan öğrencinin, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile bu Yönerge’de belirlenen esaslar çerçevesinde
Üniversite’nin ilgili programında öğrenimine devam etme hakkı kazanmasını, 4
e) “YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği”, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ile ek ve değişikliklerini,5
f) “Yüksekokul”, yüksekokullar ile meslek yüksekokullarını,6
ifade eder.
Yatay Geçişe İlişkin Genel Kurallar
Madde 4
(1) Üniversite, önlisans programlarında sadece iki ve üçüncü yarıyılda, lisans
programlarında ise sadece ikinci ve üçüncü sınıfta öğrenim görmek üzere yatay geçiş
yoluyla öğrenci kabul eder. Belirtilen yarıyıllar dışında yatay geçiş kontenjanı açılmaz ve
yatay geçiş başvurusu yapılamaz.7
(2) Yatay geçiş başvurusu, eşdeğer programlar için yapılabilir.8
(3) Açık veya uzaktan eğitim-öğretim programlarından Üniversite’nin örgün
programlarına yatay geçiş YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği ile bu Yönerge’de öngörülen
başarı veya puan koşullarının sağlanması kaydıyla yapılabilir.9
(4) Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin diğer yükseköğretim kurumunda kayıtlı
olduğu programın Üniversite’nin başvurulan programıyla eşdeğer program olması ve
başvuran öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda almış olduğu derslerin
Üniversite’nin eşdeğer programında okutulan derslerle benzerlik göstermesi gerekir.10
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(5) İngilizce dil yeterliliğinin, Üniversite tarafından yapılacak sınavla veya
Üniversite’nin kabul ettiği bir başka sınav belgesi ile kanıtlanması gerekir.
(6) Yükseköğretim kurumlarından disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar yatay geçiş
başvurusunda bulunamazlar.
Yatay Geçiş Kontenjanları
Madde 5 11
(1) Yurtiçindeki yükseköğretim kurumları ile bu kapsamda kabul edilen diğer
yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerin yatay geçişlerinde, YÖK Yatay Geçiş
Yönetmeliği uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilen kontenjanlar
uygulanır.
(2) Birinci fıkra uyarınca belirlenen kontenjanlara ek olarak, YÖK Yatay Geçiş
Yönetmeliği’nin öngördüğü şekilde ek kontenjan belirlenebilir. Ek kontenjanlar ilgili
programın ve varsa bağlı olduğu bölümün görüşü alınarak ilgili fakülte ve yüksekokul
tarafından teklif edilir ve Üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kontenjanlar,
YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği uyarınca Yükseköğretim Kurulu’na bildirime olanak
tanıyacak tarihlerde belirlenir.
(3) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerin yatay
geçişlerinde uygulanacak kontenjanlar, birinci fıkrada belirtilen kontenjanların yarısını
aşmayacak şekilde ve program esasında olmak üzere, ilgili programın ve varsa bağlı olduğu
bölümün görüşü alınarak ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından teklif
edilir ve Akademik Kurul tarafından belirlenir. Teklif ve kararda, YÖK Yatay Geçiş
Yönetmeliği ile bu Yönerge’de aranan koşullar dışında aranacak koşullar da gösterilir.
Kontenjanlar, YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği uyarınca Yükseköğretim Kurulu’na bildirime
olanak tanıyacak tarihlerde belirlenir.
Başvuru usulü
Madde 6
(1) Yatay geçiş başvuruları YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği uyarınca Yükseköğretim
Kurulu tarafından ilan edilen tarihlerde yapılır.12
(2) Başvurular, yazılı olarak ve gerekli belgelerin aslı veya noter onaylı sureti
eklenerek yapılır. Noter onaylı suretle yapılan başvuruların kabul edildiği hallerde, kesin
kayıt için belge asıllarının ibrazı gerekir.
(3) Başvurulara, gelinen yüksek öğretim kurumunda okunan dersler ile başvurulan
yarıyıldan önceki öğretim süresindeki (başvurulan yarıyıla geçiş notu dahil olmak üzere)
genel not ortalamasını gösteren ayrıntılı not dökümü eklenir. Gelinen yükseköğretim
kurumunun kuralları uyarınca genel not ortalamasını gösteren bir belgenin düzenlenemediği
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hallerde; başvuranın, gelinen yükseköğretim kurumundan alacağı, bu hususu ve genel not
ortalamasının hangi usulle hesaplandığını gösterir resmi bir belgeyi ibraz etmesi gerekir.
(4) Yurtdışında bulunan bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olanların,
başvurularına ayrıca ilgili yükseköğretim kurumunu, okudukları bölüm veya programı ve
okudukları dersleri tanıtıcı belgeleri eklemeleri gerekir.
Başvuru için başarı ve puan koşulları
Madde 7 13
(1) Başvuran öğrencinin, kayıtlı olduğu programın, önlisans programları için yatay
geçiş için başvurduğu yarıyıldan, lisans programları için başvurduğu sınıftan önceki
müfredatında öngörülen derslerini başarıyla tamamlamış olması yanında, ileriki
dönemlerden almış olduğu herhangi bir dersinden de başarısız durumda olmaması gereklidir.
(2) Başvuran öğrencinin, kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm derslerden
genel not ortalamasının, örgün programda kayıtlı ise en az % 60 (yüz tam not üzerinden
altmış) veya eşdeğeri, açık veya uzaktan eğitim programında kayıtlı ise en az % 80 (yüz tam
not üzerinden seksen) veya eşdeğeri olması gerekir.
(3) İkinci fıkrada öngörülen başarı şartını sağlayamayan, ancak kayıtlı olduğu
programa kayıt hakkı kazandığı yıldaki ilgili puan türündeki merkezi yerleştirme puanı,
Üniversite’nin yatay geçiş yapmak istediği programa o yılda merkezi sınavla yerleştirilen en
düşük puanlı öğrencinin puanına eşit veya daha yüksek olan öğrenciler de yatay geçiş için
başvurabilirler. Ancak bu şekilde yapılan başvurular sadece ikinci fıkraya göre başvuran
adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim
kurumlarından yatay geçiş
Madde 8 14
(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 YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği ile bu Yönerge
hükümlerine uygun olarak yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.
(2) Yatay geçiş başvurusu için aranan koşulları taşıyan başvurular bu Yönerge’nin 9.
maddesindeki usul ve esaslarla değerlendirilir.
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Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul
Madde 9 15
(1) Yatay geçiş başvurularının ön değerlendirilmesi, ilgili fakülte ve yüksekokul
yönetim kurulu tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Gerekli
hallerde birden çok programa ilişkin ön değerlendirmeyi yapmak üzere aynı komisyon
görevlendirilebilir. Başvuru koşullarını taşıyan adaylar, önlisans programlarında
başvurdukları yarıyıl, lisans programlarında başvurdukları sınıf esas alınarak bu maddede
belirlenen kriterlere göre her bir program için asıl ve yedek adaylar olarak sıralanır. Yedek
aday sayısı asıl aday sayısı kadardır. Asıl ve yedek aday listeleri ilgili fakülte ve yüksekokul
yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir.
(2) Sıralama aşağıdaki kriterler sırasıyla uygulanarak yapılır:
(a) Dörtlük sistem üzerinden genel not ortalaması ile kayıtlı olduğu programa
yerleştirildiği puanın çarpımıyla bulunan sıralamaya esas puanı;
(b) Sıralamaya esas puanının eşitliği halinde, kayıtlı olduğu programa yerleştirildiği
puan;
(c) Programa yerleştirildiği puanın eşitliği halinde, dörtlük sistem üzerinden olmak
üzere, önlisans programlarında okuduğu son yarıyıl, lisans programlarında okuduğu son
sınıftaki ortalaması,
(d) (c) bendinde belirtilen ortalamaların eşitliği halinde, başvurulan programa intibak
halinde muaf tutulacak kredi sayısı.
(3) İlgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla kesinleşen
değerlendirme sonuçları Üniversite’nin internet sayfasında duyurulur ve yatay geçiş hakkı
kazanmış olan asıl adaylara durum ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir.
(4) YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen tarihe kadar, böyle bir tarihin belirlenmemesi halinde Üniversite yönetim kurulu
tarafından belirlenen tarihe kadar başvurmayan asıl adaylar yerine sırasıyla yedek adaylar
çağrılır.
(5) Kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim
kurulu tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyonun teklifi üzerine ilgili fakülte ve
yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Gerekli hallerde birden çok programa
ilişkin ön değerlendirmeyi yapmak üzere aynı komisyon görevlendirilebilir. İntibakta,
öğrencinin almış olduğu derslerin içerikleri ile kredi yükleri esas alınır, dersler arasında
bağlantı olması halinde birleştirme yapılarak birden çok ders birlikte tanınarak bir veya
birden çok ders için muafiyet verilebilir. Başarı notu dörtlük sistemde en az (1.70)’i
karşılamayan dersler tanınmaz ve birleştirmede dikkate alınmaz. Öğrenci, gelmiş olduğu
yükseköğretim kurumundakinden daha alt bir sınıfa veya yarıyıla intibak ettirilebilir ve
gerekli hallerde belirli derslerden oluşan genel veya münferit bir intibak programı
öngörülebilir.
(6) Öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda okumuş olduğu süre, İstanbul Bilgi
Üniversitesi’ndeki toplam öğretim süresinden sayılır.
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(7) Yatay geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve
intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde yükseköğretim öğrenci
veritabanına (YÖKSİS) işlenir.
Madde 10 (Mülga) 16
Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetinde çalışanların
çocukları
Madde 11
(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde
görevlendirilenlerin, Üniversite’nin yerleşkesinin bulunduğu bir il’e sürekli olarak
atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, o ildeki yerleşkede
eşdeğer bir programın yürütülüyor olması kaydıyla, eşdeğer programının son sınıf veya son
iki yarıyılı hariç olmak üzere, her sınıf veya yarıyılına, ilgili eğitim-öğretim yılının
başlamasından en geç bir ay içinde başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları programa kayıt
hakkı kazandıkları yıldaki ilgili puan türündeki merkezi yerleştirme puanının, Üniversite’nin
yatay geçiş yapılmak istenen programına o yılda merkezi sınavla yerleştirilen en düşük
puanlı öğrencinin puanından daha yüksek olması koşuluyla kabul edilirler.17
(2) … (Mülga) 18
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş
Madde 12 19
(1) Yurtdışında bulunan bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapılabilmesi
için, öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin
yapıldığı programın önlisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu programın, yatay geçiş için
başvurduğu programa eşdeğerliğinin, ilgili programın ve varsa bağlı olduğu bölümün görüşü
alınarak ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.
(2) Yurtdışındaki açık veya uzaktan eğitim programlarından örgün eğitim
programlarına yatay geçiş yapılamaz.
(3) Yurtdışında bulunan bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş başvurusu
önlisans programlarında sadece iki ve üçüncü yarıyılda, lisans programlarında ise sadece
ikinci ve üçüncü sınıfta öğrenim görmek üzere yapılabilir.
(4) Başvuran öğrencinin YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği uyarınca Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenmiş olan asgari puanlara sahip olması gerekir.
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(5) Yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapacak
öğrencinin, kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm derslerden genel not ortalamasının
en az % 60 (yüz tam not üzerinden altmış) veya eşdeğeri olması ve başarısız durumda
dersinin bulunmaması gerekir. Ancak, yurtdışında öğrenime başladıkları yıl için geçerli bir
merkezi yerleştirme puanına sahip öğrenciler için, ilgili puan türündeki merkezi yerleştirme
puanlarının, yatay geçiş yapmak istedikleri programa o yılda merkezi sınavla yerleştirilen en
düşük puanlı öğrencinin puanından daha yüksek olması kaydıyla, tüm derslerinden başarılı
olma koşulu aranmaz.
(6) Aşağıda belirtilen öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kontenjan sıralamasına
dahil edilmeksizin kabul edilir:
(a) Yurtdışında yükseköğretime başladıkları yıl için geçerli bir merkezi yerleştirme
puanına sahip olan ve ilgili puan türündeki merkezi yerleştirme puanı, yatay geçiş yapmak
istediği programa o yılda merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin puanından
daha yüksek olan öğrenciler;
(b) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o
ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrenciler;
(c) Yurtdışında devlet hizmetinde görevli olup bu görevinin sona ermesi nedeniyle
Türkiye’ye dönenlerin veya yurtdışında işçi olup kesin dönüş yapanların, yurtdışındaki
yüksek öğretim kurumlarında yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu
sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olan çocukları;
(d) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarında okuyan ve başarısız durumda dersi bulunmayan çocukları.
(7) Yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvuruları bu
Yönerge’nin 9. maddesi uyarınca görevlendirilen komisyon tarafından değerlendirilir.
Altıncı fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere; başvuru koşullarını taşıyan adaylar, önlisans
programlarında başvurdukları yarıyıl, lisans programlarında başvurdukları sınıf esas alınarak
bu maddede belirlenen kriterlere göre her bir program için asıl ve yedek adaylar olarak
sıralanır. Yedek aday sayısı asıl aday sayısı kadardır. Asıl ve yedek aday listeleri ilgili
fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir.
(8) Sıralama aşağıdaki kriterler sırasıyla uygulanarak yapılır:
(a) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim
programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında
alınan puanlar; bu türden bir sınava girme zorunluluğu olmayan öğrencilerin de başvurmuş
olması halinde, bunların yükseköğretime kabullerinde esas alınan eşdeğer sınav veya
diplomaları için geldikleri ülkenin düzenlemelerinde öngörülen asgari notları ile Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sınavlarındaki asgari puanlar “50”, azami puanlar “100” denk kabul edilip çevrim yapılarak
sıralama yapılır;
(b) (a) bendinde belirtilen sıralamada eşitlik halinde, dörtlük sistem üzerinden genel
not ortalaması,
(c) (b) bendinde belirtilen ortalamaların eşitliği halinde, başvurulan programa intibak
halinde muaf tutulacak kredi sayısı.
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Bilgi Dış Yatay Geçiş Yönergesi
(9) İlgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla
değerlendirme sonuçları Üniversite’nin internet sayfasında duyurulur.

kesinleşen

(10) YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği uyarınca ilan edilen tarihe kadar başvurmayan
asıl adaylar yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılır.
(11) Kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, bu Yönerge’nin 9. maddesinde belirlenen
usul ve esaslarla yapılır.
(12) Öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda okumuş olduğu süre, İstanbul
Bilgi Üniversitesi’ndeki toplam öğretim süresinden sayılır.
(13) Yatay geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş
ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde yükseköğretim öğrenci
veritabanına (YÖKSİS) işlenir.
Ek Madde 1 20– Bu Yönerge kapsamında notlar ve not ortalamaları aşağıdaki
yöntemlerle diğerine çevrilir;
(a) Yüzlük sistemden dörtlük sisteme çevrilirken, ilgili not veya not ortalaması
yirmibeşe bölünür.
(b) Dörtlük sistemden yüzlük sisteme çevrilirken, ilgili not veya not ortalaması
yirmibeşle çarpılır.
Ek Madde 2 21– Özel öğrenci olarak veya değişim programı kapsamında
Üniversite’de okumuş öğrencilerin yatay geçiş yapmaları halinde sadece geldikleri
programda kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir.
Yürütme
Madde 13 - Bu usul ve esaslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör’ü tarafından
yürütülür.
Madde 14 22- Mütevelli Heyetin 04.07.2010 tarihli toplantısında alınan 556 numaralı
kararla kabul edilen değişiklikler kabul edildikleri tarihte yürürlüğe girer ve YÖK Yatay
Geçiş Yönetmeliği uyarınca, 01/06/2010 tarihinde ve sonrasında karara bağlanacak iç yatay
geçiş başvuruları hakkında uygulanır.

20

Ek madde: Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).

21

Ek madde: Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).

22

Ek madde: Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).
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