İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
KURUM İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, diğer yükseköğretim kurumları veya İbn Haldun
Üniversitesi bünyesindeki diploma programlarına kayıtlı başarılı lisans öğrencilerinin İbn
Haldun Üniversitesi’nin aynı düzeydeki diploma programlarına yapacakları kurum içi yahut
kurumlar arası yatay geçiş usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, İbn Haldun Üniversitesi bünyesindeki lisans diploma
programları arasında ve kurumlar arası yatay geçişlere ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönerge, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile “İbn Haldun Üniversitesi
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 7. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Yönergede geçen;
a) Eşdeğer diploma programı: İsimlerinin aynı veya ilgili yönetim kurullarınca içeriklerinin
en az % 80’inin aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
b) Fakülte: İbn Haldun Üniversitesi fakültelerini,
c) Farklı puan türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’nde yükseköğretim
programlarına yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında yararlanılan testler dikkate
alınarak hesaplanmış puan türüne karşılığını,
ç) GNO: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu
tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
d) İlgili yönetim kurulu: İbn Haldun Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin yönetim
kurullarını,
e) İlgili diploma programı: İbn Haldun Üniversitesi’nin ilgili lisans diploma programlarını,
f) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş halinde, geçiş yapılan programın
müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,
g) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
ğ) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin İbn Haldun Üniversitesi’nin aynı düzeydeki diğer
diploma programlarına geçişini,
h) Mütevelli Heyet: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İbn Haldun Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’nı,
i) Özel öğrenci: Kaydı kendi yükseköğretim kurumunda kalmak şartıyla, çeşitli nedenlerle
İbn Haldun Üniversitesi’nde eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,
j) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,
k) Rektör(lük): İbn Haldun Üniversitesi Rektör(lüğ)ü’nü,
l) Senato: İbn Haldun Üniversitesi Senatosu’nu,
m) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesi’ni,
n) YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

Kontenjan
MADDE 5 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki diploma programlarından
Üniversite’nin bir diploma programına veya Üniversite içindeki eşdüzeyli diploma programları
arasında önceden ilan edilen sayı ve şartlar uyarınca geçiş yapılabilir.
Geçişler
MADDE 6 – (1) Merkezi yerleştirme puanı ile geçişler hariç lisans diploma programlarının
hazırlık sınıfına ve ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(2) İkinci öğretim diploma programlarından sadece ikinci öğretimdekilere yatay geçiş
yapılabilir. Ancak, başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk % 10’una girerek üst sınıfa geçen
öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
(4) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına
yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş
yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının
100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının,
geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek
olması gerekir.
Başvuru ve değerlendirme
MADDE 7 – (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, ilan edilen süre
içerisinde yapılır.
(2) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki bölüm/program değiştirme kriterleri
geçerlidir:
a) Bu yönergedeki 9. maddenin 2. ve 5. fıkraları,
b) Onuncu maddenin 2. ve 3. fıkraları,
c) Öğrencinin ilgili diploma programı derslerindeki başarısı,
ç) Mülâkat sonucunda oluşacak bölüm kanaati,
(3) Başvurulara ilişkin ön değerlendirmeyi, bu yönergedeki ilkeler çerçevesinde, ilgili
yönetim kurullarınca oluşturulan komisyonlar yapar. Değerlendirme uyarınca, ayrılan
kontenjana göre yatay geçiş sağlanır.
(4) Diploma programına yatay geçişle yerleştirme işlemleri, ilgili yönetim kurulu kararı
uyarınca yapılır.
(5) Kayıt dondurulmuş olması, yatay geçiş hakkından yararlanmayı engellemez.
Sonuçların ilanı ve intibak programı
MADDE 8 – (1) Her bir diploma programına yatay geçiş başvurularının değerlendirme
sonuçları, Üniversite’nin internet sitesinde duyurulur. Kurumlar arası yatay geçiş hakkı
kazananlara kendilerine ilişkin karar yazılı olarak tebliğ edilir.
(2) Başarı şartlarını taşıyan fazla aday olması halinde kontenjan kadar asıl ve yedek aday
belirlenir. Takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt için başvurmayan asıl adaylar yerine
yedeklerin başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencinin intibak programı, yeni
akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlaması sağlanacak biçimde yapılır.
(3) İlgili komisyon, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş
yaptığı programın müfredatını karşılaştırarak muaf tutulacağı dersleri belirler; Senato’nun
koyduğu esaslara göre kaçıncı yarıyıla/sınıfa intibakının sağlanacağını ve hangi ilave dersleri
alması gerektiğini tespit eder.
(4) Bu yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencinin yeni durumu, kayıt süreci tamamlanıp,
geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından YÖK öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş
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Kurum içi yatay geçiş şartları
MADDE 9 – (1) Bir fakültenin kendi bünyesindeki veya Üniversite’deki diğer fakülte
içindeki eşdüzeyli diploma programına yatay geçiş, ilgili yönetim kurulunca belirlenen
kontenjana göre yapılabilir.
(2) Diploma programları arası yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin, kayıtlı
bulunduğu programda bitirdiği dönemlere ait GNO’ sunun 4,00 üzerinden en az 3,00 olması ve
üçüncü yarıyıl için 48, dördüncü yarıyıl için 72, beşinci yarıyıl için 96 AKTS’ nin kazanılmış
olması şarttır. İlgili yönetim kurulları bu şartlardan az olmamak kaydıyla yeni kriterler
belirleyebilir.
(3) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programlarına kurum içi yatay geçiş kontenjanı
belirleneceği, her lisans programı için 3., 4. ve 5. yarıyılda her yıl için ÖSYM kılavuzunda ilan
edilen kontenjanın senelik % 15’ini geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek, ilgili yönetim
kurullarınca karara bağlanır.
(4) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son 4 yıla ait taban
puanları, kurum içi yatay geçiş için yukarıda belirtilen ilave şartlarla beraber son başvuru
tarihinden en az 15 gün öncesinde Üniversite’nin internet sitesinde duyurulur.
(5) Üniversite’nin aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul
eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu için, öğrencinin merkezi sınava
girdiği yıl itibarıyla, geçmek istediği diploma programı için geçerli puan türünde aldığı merkezi
yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarının eşdeğer diploma
programlarının en düşük taban puanının altında kalmaması şartı aranır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurumlar Arası Yatay Geçiş
MADDE 10 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki
eşdeğer diploma programları arasında ve YÖK tarafından yayımlanan kontenjanlar
çerçevesinde yapılır.
(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirdiği
dönemlere ait GNO’ sunun 100 üzerinden en az 76,66 (4,00 üzerinden en az 3,00) olması şarttır.
Yüzlük veya dörtlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde,
YÖK Yürütme Kurulu’nca belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanları geçiş
yapmak istedikleri diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay
geçiş başvurusunda bulunabilirler.
(4) Üniversite’nin programları için belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve
değerlendirme takvimi, YÖK internet sitesinde ilan edilir.
(5) Lisans programlarında 2. ve 3. sınıflar için Temmuz ayı içerisinde yatay geçiş
kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ilan edilir.
(6) Lisans diploma programlarının 2. ve 3. sınıfları için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50
ve altındaki diploma programlarında iki, 51 ve 100 arasındakilerde üç, 101 ve üzerindekilerde
ise dört kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı YÖK tarafından belirlenir. Ancak fakültenin ilgili
kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş
kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayısı ve
bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelen öğrenci adedi arasındaki farkı aşmayacak biçimde
ilave kontenjan belirleyebilir. İlave kontenjanlar en geç Haziran ayının 30. günü mesai saati
bitimine kadar YÖK’e bildirilir.
(7) Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren programlarına yatay geçiş için,
Üniversite’nin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da belirleyeceği
asgari puanın ulusal yahut uluslararası düzeyde geçerli yabancı dil sınavlarından alındığını
başvuru sırasında belgelemek şarttır.
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(8) Yatay geçişle gelen öğrencinin önceki diploma programından alıp başarılı olduğu
derslerin intibakı yapılır. Bu derslere ilişkin daha önce aldığı notlar not belgesine işlenir ve not
ortalamalarına eklenir.
(9) Kabul edilen öğrencinin ücret ve bursluluk durumu ilgili yönetim kurulu kararı ve
Rektörlük onayı ile belirlenir.
Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Öğrencinin kayıt yaptırdığı yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek
istediği diploma programının taban puanının altında kalmadığı takdirde, öğrenci hazırlık sınıfı
da dâhil olmak üzere tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş kontenjanları
ve esasları YÖK Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Başvurular ilgili yönetim kurullarınca,
belirlenen usul ve esaslar uyarınca değerlendirilerek yatay geçişler kabul edilir. Başvurunun
kontenjanı aştığı durumlarda ÖSYS puanı en yüksek olandan başlanıp sıralanarak kontenjan
kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
(2) Bu madde kapsamında, eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş
yapan öğrencinin azami süresi, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkarılarak
hesaplanır.
(3) Bu madde kapsamında geçiş yapan öğrencilerin ücret ve bursluluk durumu ilgili
yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenir.
Özel durumlarda yatay geçiş
MADDE 12 – (1) YÖK tarafından şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim-öğretimin
sürdürülemez olduğu tespit edilen ülkelerdeki öğrenciler, YÖK’ün konu hakkında belirlediği
usul ve esaslar uyarınca Üniversite’ye yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
(2) Bu madde kapsamında geçiş yapan öğrencilerin ücret ve bursluluk durumu ilgili
yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenir.
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş
MADDE 13 – (1) Senato tarafından, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
yapılacak yatay geçişler için, her bir programda kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının
yarısını aşmayacak şekilde kontenjan belirlenebilir. Belirlenmesi halinde, yurt dışı
yükseköğretim kurumları yatay geçiş kontenjanları ve bu yönergenin 7. maddesinin 2.
fıkrasındaki kriterlere uygun başvuru şartları, en geç Haziran ayının 30. günü mesai saati
bitimine kadar YÖK’e bildirilir. YÖK’ün internet sitesinde tüm yükseköğretim kurumlarının
yurt dışı kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.
(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Üniversite’ye geçiş için, bu
yönergenin 10. maddesinin 2. fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartı
aranır.
(3) Öğrenci yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversite’de yatay geçiş yapmak
istediği diploma programının ilgili sınıfına kabul için gerekli taban puana sahipse, yurt dışında
yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın başvuruda bulunabilir. Bu
yolla yapılan başvuru bu yönergedeki esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı
kapsamı dışında değerlendirilir.
(4) Öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve programının
lisans diploması verme yetkisinin YÖK tarafından tanınması ve ilgili programın, yatay geçiş
için başvurduğu lisans programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı
aranır.
(5) Yurt dışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim
programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, ÖSYM’nin
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğer sayılan
sınavlar ve puanları, Üniversite tarafından belirlenen yurt dışı yatay geçiş kontenjanları ile
beraber YÖK tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için, ilan
edilen asgari puanlara sahip olmaları gerekir.
(6) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversite’deki bir programın her bir
sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı ilgili sınıfın yurtdışı kontenjanının % 15’ini
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geçemez. % 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır, virgülden sonraki
kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise üstteki tam sayıya yuvarlanır.
Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 14 – (1) YÖK tarafından belirlenen yabancı ülkelerin uyrukluğundaki
öğrencilerin kontenjanı bu yönergenin 13. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi
değildir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Durumlar
MADDE 15 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görev
yapanların, başka yere süresiz atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları
çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son iki yarıyılı dışında her yarıyılına eğitimöğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içerisinde –kayıtlı bulundukları diploma
programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, Üniversite’nin diploma programının
yerleştikleri seneki taban puanının altında kalmaması şartıyla– kontenjan aranmaksızın
nakledilebilirler.
(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya
babasının, devlet hizmetinde 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 başarmış olması başvuru için yeterlidir. Üniversite’nin ilgili yönetim
kurulları bu yolla başvuran öğrenciyi yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında
değerlendirir.
(3) Türkiye’de hizmet vermekte olan yabancı diplomat çocuklarının Üniversite’nin
programlarına başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın ilgili yönetim kurulu tarafından
değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde öğrenci için intibak programı hazırlanır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 16 – (1) Üniversite’deki uluslararası ortak diploma programına katılan
öğrencilerden, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan akademik başarısızlık nedeniyle
ilişkisi kesilenler, Üniversite başarı notu esas alınarak, bu yönergedeki geçiş şartları
çerçevesinde Üniversite’nin eşdeğer bir diploma programına yatay geçiş yapabilirler.
(2) Değişim programına katılan veya özel öğrenci statüsündekilerin kurumlar arası yatay
geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı bulundukları diploma programında kabul edilmiş olan
derslerinin transferi yapılabilir.
MADDE 17 – 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 18 – (1) Bu yönerge Mütevelli Heyet’in onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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