T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç-Kapsam-Dayanak
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, kurum içi, kurumlar arası ve yurt dışından Üniversitemiz
ön lisans ve lisans programlarına yapılacak yatay geçiş başvurularının usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge kurum içi, kurumlar arası ve yurt dışı yatay geçiş başvurularına ilişkin
usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge 24 Nisan 2010 gün ve 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal,
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak
hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurum İçi-Kurumlar Arası-Yurt Dışı Yatay Geçişler
Kurum İçi Yatay Geçiş
MADDE 4- (1) Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eş değer diploma programları
arasında yapılabilir.
(2) Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının
birinci sınıfı ile son sınıfına yatay geçiş yapılamaz.
(3) Kurum içi yatay geçişlerin kontenjanları lisans programları için 3. ile 5. yarıyıllar arasında,
ön lisans programları için 2. ve 3. yarıyıllar arasında kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda
öngörülen öğrenci kontenjanının yıllık %15’ini geçmeyecek şekilde dönemlere bölünerek ilgili yönetim
kurulları tarafından belirlenir.
(4) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları için, her diploma programının son dört yıla ait taban
puanları son başvuru tarihinden en az 15 gün öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
(5) Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda tamamlamış olduğu dönem
itibariyle genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.29 olması gerekmektedir.
(6) Beşinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan, ancak merkezî yerleştirme puanı geçiş yapmak
istediği diploma programının puan türündeki taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş
başvurusu yapabilir.
(7) Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb. programlara kurum içi yatay geçişte
ilgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen
başarı sırası aranacaktır.( Tıp Fak. için en düşük 40 bininci, Hukuk Fak. için en düşük 150 bininci,
Mimarlık için en düşük 200 bininci, Mühendislik için en düşük 240 bininci ve Öğretmenlikler için en
düşük 240 bininci sırada olan öğrenciler başvuru yapabilir)

(8) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak,
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.
(9) Kurum içinde aynı birimin aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime
kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir.
(10) Merkezî yerleştirme puanı ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile
öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma
şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile
öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz. (Ek Madde 1 hariç)
(11) Üniversite 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 eş değer yurt içindeki diğer
üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır
(12) Yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için disiplin cezası alınmamış olması gerekir.
(13) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş için engel teşkil etmez.
(14) Öğrenci en fazla iki diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Başvurular bizzat
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.
(15) Geçiş yapılacak bölümde eğitim yabancı dilde yapılıyorsa İstanbul Aydın Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yeterlik sınavında başarılı olması veya İstanbul Aydın
Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin yabancı dilden muafiyetlerde
aranan şartlara sahip uluslararası geçerliliği olan yabancı dil yeterlik belgesine sahip olması şartları aranır.
Bu yeterlikleri sağlayamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederek başarılı olmak
zorundadırlar.
Kurumlar Arası Yatay Geçiş
MADDE 5- (1)

Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eş değer diploma

programları arasında yapılabilir.
(2) Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının
birinci sınıfı ile son sınıfına yatay geçiş yapılamaz.
(3) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.29 olması şarttır. 100’lük sistemde verilen
notların 4’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Değişim Tablosu esas alınır.
(4) Üçüncü fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezî yerleştirme puanı geçiş yapmak
istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
(5) Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb. programlara kurumlar arası yatay
geçişte ilgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
belirlenen başarı sırası aranacaktır.( Tıp Fak. için en düşük 40 bininci, Hukuk Fak. için en düşük 150

bininci, Mimarlık için en düşük 200 bininci, Mühendislik için en düşük 240 bininci ve Öğretmenlikler
için en düşük 240 bininci sırada olan öğrenciler başvuru yapabilir)
(6) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak,
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.
(7) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay
geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden 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, geçmek istediği diploma programının o yılki
taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(8) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş için engel teşkil etmez.
(9) Öğrenci en fazla iki diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Başvurular bizzat
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.
(10) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci
alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı
aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci
alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.(Ek Madde 1 hariç)
(11) Yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için disiplin cezası alınmamış olması gerekir
(12) Geçiş yapılacak bölümde eğitim yabancı dilde yapılıyorsa öğrencinin, İstanbul Aydın
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yeterlik sınavında başarılı olması veya
İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin yabancı dilden
muafiyetlerde aranılan şartlara sahip uluslararası geçerliliği olan yabancı dil yeterlik belgesine sahip
olması şartları aranır. Bu yeterlikleri sağlayamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederek
başarılı olmak zorundadırlar.
(13) Yatay geçiş sonuçları, başvuran tüm adaylar belirtilmek suretiyle, alınan puanlara göre
sıralanmış biçimde İstanbul Aydın Üniversitesi internet sayfasında ilan edilir.
Yurtdışından Yatay Geçiş
MADDE 6- (1) Yurt dışından yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eş değer diploma programları
arasında yapılabilir.
(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için, bu yönergenin 5. maddesinin
3. fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartı aranır.
(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak
istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana
sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay
geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
(4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda 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 ön lisans veya lisans diploma programına eş değerliğinin İstanbul Aydın
Üniversitesi tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
(5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara girmiş ve ilgili yıldaki
ÖSYS Kılavuzlarında yer alan ( Tıp Fakültesi, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik vb.)
programlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sırasına sahip olma şartı aranır.( Tıp
Fak. için en düşük 40 bininci, Hukuk Fak. için en düşük 150 bininci, Mimarlık için en düşük 200 bininci,
Mühendislik için en düşük 240 bininci ve Öğretmenlikler için en düşük 240 bininci sırada olan öğrenciler
başvuru yapabilir)
Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle yatay
geçiş yapmak istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı ÖSYS merkezi yerleştirme
puanının yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin
diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.
(6) 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.
(7) Yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için disiplin cezası alınmamış olması gerekir
(8) Başvurular bizzat Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.
(9) Geçiş yapılacak bölümde eğitim yabancı dilde yapılıyorsa İstanbul Aydın Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yeterlik sınavında başarılı olması veya İstanbul Aydın
Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin yabancı dilden muafiyetlerde
aranılan şartlara sahip uluslararası geçerliliği olan yabancı dil yeterlik belgesine sahip olması gerekir. Bu
yeterlikleri sağlayamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederek başarılı olmak
zorundadırlar.
Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde 1)Yatay Geçiş
MADDE 7- (1) Merkezî yerleştirme puanına göre (Ek Madde 1) İstanbul Aydın Üniversitesine
yatay geçiş uygulamasında;
a) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma
programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı,
ara sınıf ve son sınıf da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Yatay geçişe ilişkin başvuru
takvimi, kontenjanlar ve yatay geçişe ilişkin usul ve esaslar YÖK Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir.
Başvurular bizzat Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu
durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi
kabul edilir.
b) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına merkezi yerleştirme puanıyla yatay
geçiş yapılamaz.
c) Yabancı uyruklu öğrenci sınavı ile kayıt olan öğrenciler merkezi yerleştirme puanları
bulunmadığından merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusu yapamaz.

ç) Öğretim dili Türkçe olan programlardan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan
programlara geçişte, öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekir. Yabancı dil şartını sağlamaması
durumunda yabancı dil hazırlık eğitimine devam edip başarılı olmak zorundadır.
d) Öğrencinin öğrenim gördüğü programa kayıt yaptırdığı yılda, geçmek istediği programa
öğrenci kabul edilmemişse, diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından, geçiş
yapılamaz.
(2) Merkezi yerleştirme puanına göre başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve
intibak işlemleri, ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından yapılır. Başvuruların değerlendirilmesinde
öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM puanı esas alınır. DGS ile yerleşen
öğrencilerin başvuruları kayıt yaptırdıkları yıldaki DGS puanları esas alınarak değerlendirilir.
(3) Yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için disiplin cezası alınmamış olması gerekir.
(4) Bu madde kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan
öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.
Özel Durumlarda Yatay Geçiş
MADDE 8- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde
görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları hâlinde, kendileri ile bakmakla yükümlü
oldukları çocukları ve eşleri, eş değer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf
veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları
diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki
diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan
aranmaksızın nakledilebilirler.
(2) Yurt dışından yatay geçişlerde öğrencinin anne ve babasının devlet hizmetinde görevli ise
görevinin sona ermesi sebebi ile Türkiye’ye dönmesi veya işçi ise kesin dönüş yapması hâlinde, yatay
geçiş için öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfı hariç bir yıl okumuş olması ve derslerinin tamamından
başarılı olması yeterlidir. Bu durumdaki öğrencinin başvurusu yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında
değerlendirilir.
(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yükseköğretim
kurumlarına başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim
kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak
programı hazırlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Takvimi-Değerlendirme –İntibak
Yatay Geçiş Değerlendirme Takvimi
MADDE 9- (1) Kurum içi, kurumlar arası ve yurtdışından yapılacak yatay geçişlerde
değerlendirme takvimi her yıl akademik takvime göre Rektörlük tarafından belirlenir.
Değerlendirme
MADDE 10- (1) Yatay geçiş ile ilgili ilk değerlendirme fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından ”Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” esas alınarak yapılır. Değerlendirme sonuçları ilgili yönetim
kurullarında görüşülerek karara bağlanır.
İntibak
MADDE 11- (1) İlgili yönetim kurulları yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce başardığı
dersler ile yatay geçiş yaptığı programın dersleri dikkate alarak hangi döneme intibak ettirileceğine, hangi
ilave dersleri alacağına ya da hangi derslerden muaf tutulacağına karar verir.
(2) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu
derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notları transkripte işlenir ve genel not
ortalaması hesabına dahil edilir.
Burslu Öğrenciler
MADDE 12- (1) Burslu kontenjan dâhilinde öğrenim gören öğrenciler kurum içi yatay geçişlerde
burslarından feragat etmiş sayılırlar.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu yönerge İAÜ Senatosunda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

