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TANIMLAR

Yatay Geçiş: Bir yükseköğretim
kurumunda kayıtlı olan öğrencinin
aynı düzeydeki diğer diploma
programlarında öğrenime devam
etme hakkı kazanmasıdır.



DAYANAK
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik

İstanbul Üniversitesi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge



YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞEKLİ 

Kurum içi (AGNO ile)

Kurumlar arası - yurt içi (AGNO ile)

Kurumlar arası - yurt dışı (AGNO ile)

Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme – yurt içi → ÖSYM ile gelenler)

Ek Madde-2 (Merkezi Yerleştirme – yurt dışı → Suriye, Mısır, Yemen, 
Rusya Üniversitelerinden gelenler)



AGNO İLE YATAY GEÇİŞ

KURUM İÇİ: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı
düzeydeki diğer diploma programlarına geçişidir.

KURUMLAR ARASI: Bir öğrencinin Fakültemiz bünyesindeki diploma
programlarına, diğer üniversitelerin aynı düzeydeki eşdeğer diploma
programlarından yapılacak yatay geçişidir.



GEREKLİ BELGELER 

Online Başvuru Formu (İnternet Çıktısı)

Öğrenci Belgesi (Evrak aslı veya e-devlet çıktısı)

Transkript (Evrak aslı veya Resmi onaylı örneği)

Öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri (Resmi onaylı örneği)

ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 

Disiplin cezası almadığına ilişkin belge (Evrak aslı)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim 
kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10'a girdiğine dair resmi belge (Evrak aslı 
veya Resmi onaylı örneği)

Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul'daki bir göreve tayini durumu 
varsa, bunu kanıtlayan resmi belge (Evrak aslı veya Resmi onaylı örneği) ile öğrencinin nüfus 
cüzdanının fotokopisi (Resmi onaylı)



AGNO İLE YATAY GEÇİŞ 
İŞ AKIŞI

Kurum içi ve kurumlar arası YATAY geçiş başvuru tarihleri ( 1 - 19 Ağustos 2016)

Öğrenci İstanbul Üniversitesi Otomasyon sistemi üzerinden (AKSİS) başvurusunu yapar ve başvuru için gerekli belgeleri 1 - 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında Öğrenci
İşleri Bürosuna teslim eder.

◦ Başvuru değerlendirme komisyonları tarafından incelenmesi ve Onayı (22- 26 Ağustos 2016)

◦ Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (24 Ağustos 2016 / Saat:10.00)

Zorunlu Hazırlık Okutulan Programlarda yeterlilik sınavı ilanından sonra değerlendirme yapılır (25-26 Ağustos 2016)

◦ Değerlendirme sonuçları Fakültemiz web sayfasında ilanı (31 Ağustos 2016)

◦ Kesin Kayıt Hakkı kazanan öğrencilerin kayıt tarihleri (5 Eylül – 8 Eylül 2016)

◦ Bölüm İntibak Komisyonlarının intibak dosyalarının değerlendirmesi (19 – 23 Eylül 2016 )

◦ Boş kontenjan listesi Fakültemiz web sayfasında ilanı (19 Eylül 2016)

◦ Yedek listesinde olan öğrencilerin boş kontenjanlar için Öğrenci İşleri Bürosuna başvuruları (20 – 22 Eylül 2016)

◦ Yedek listesinden kayıt yapma hakkı kazanan öğrencilerin kayıt tarihleri (26 – 27 Eylül 2016)

◦ Yedek listeden alınan öğrenciler için Bölüm İntibak Komisyonlarının intibak dosyalarının değerlendirmesi ( 28 – 30 Eylül 2016)

◦ Yatay geçiş ile Fakültemize gelen öğrencilerin intibaklarına itiraz süreleri (3 – 14 Ekim 2016)



AGNO İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI (Öğrenci 
İşleri ve Değerlendirme Komisyonu)

1- Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı (1. sınıf) ile son iki yarıyılına (4. sınıf) yatay geçiş yapılamaz.

2- Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran
örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö.) varsa bu programa da başvurabilir.

3- Yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.

4- Yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en
az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla kurum içi yatay
geçişlerde başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.

5- Dördüncü maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma
programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.

6- İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

7- İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma
programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek (onaylı belge ibraz edilerek) bir üst sınıfa geçen
öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.



AGNO İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI (Öğrenci 
İşleri ve Değerlendirme Komisyonu)

8- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu
programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması (4 üzerinden ≥ 3,08) veya kayıt olduğu yıldaki
merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

9- Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş
yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.

10- Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

11- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

12- Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçişlerde;

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞTE → İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak),

KURUMLARARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞTE → İÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın yapacağı yabancı dil
yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az
60 olmak üzere ilgili birim tarafından belirlenen puan veya muadili puanı almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.



AGNO İLE YATAY GEÇİŞ BÖLÜM BAŞVURU 
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ONAY SÜRECİ 

1- Fakültemiz Diploma Programlarına yapılan ve BAŞVURU ONAYI aşamasından geçen yatay geçiş başvuruları, ilgili Diploma Programı
Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından, ibraz edilen belgeler incelenir. (Dosyalar öncelikli olarak Öğrenci İşleri tarafından
incelenir. Daha sonra AKSİS KOMİSYON ONAY EKRANI üzerinden Değerlendirme Komisyonu tarafından öğrenci bazında KOMİSYON
ONAYI VERİLİR.)

İnceleme sonucuna göre, her kontenjan türü ve sınıf düzeyinde, her aday için ayrı ayrı KOMİSYON ONAYI VERİLİR/VERİLMEZ.

2- Yapılan belge incelemesinde, adaya ait bilgi ve belgelerde Başvuru-Başvuru Onay Sürecinde, yatay geçiş başvuru koşullarına engel bir
durum söz konusu olmasına rağmen, sehven onay verildiği tespit edildiği takdirde, söz konusu adaya KOMİSYON ONAYI VERİLMEZ.

3- Komisyon Onay Süreci’nin ardından, DEĞERLENDİRME EKRANI üzerinden, her kontenjan türü - program - sınıf bazında ayrı ayrı
DEĞERLENDİRME ONAYI VERİLİR ve her sınıfın sonuç listesine ULAŞILIR. )

4- Kurum içi yatay geçişte başarısız ders bulunması onay için ENGEL TEŞKİL ETMEZ ancak kurumlar arası yatay geçişlerde başarısız ders
tespit edilen adaylara KOMİSYON ONAYI VERİLMEZ.

5- UZAKTAN ÖĞRETİM bir eşdeğer diploma programından ÖRGÜN bir diploma programına yatay geçiş yapmak isteyen adaya, bitirmiş
olduğu dönemlere ait genel not ortalaması 100 üzerinden en az 80 (4 üzerinden ≥ 3,08) ise veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme
puanı, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek ise KOMİSYON ONAYI VERİLİR.

6- Zorunlu hazırlık sınıfı okutulan programlarda, yabancı dil yeterlilik sınavında başarısız olan adaya KOMİSYON ONAYI VERİLMEZ



SONUÇLARIN İLANI VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

1- Kurum içi yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri,
değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili birimin web sayfasında ilan edilir.
(31 Ağustos 2016)

2- Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan
edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır. (20
– 22 Eylül 2016)

3- Yatay Geçiş İntibak komisyonu öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş
yaptığı programın derslerini dikkate alarak, varsa öğrencinin alması gereken ilave dersleri belirler.
Öğrencinin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibak işlemleri yapılır.
(19 – 23 Eylül 2016 )

4- Bu yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin bilgileri, intibakları belirlendikten sonra öğrenci
otomasyon sistemine girilir.



MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1) İLE YATAY GEÇİŞ 
DAYANAK

MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN; Yükseköğretim Kurumlarından Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek 1. Maddesi kararları/esasları uygulanır.

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

1- Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban
puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil 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. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan
başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.



GEREKLİ BELGELER

Online Başvuru Formu (İnternet Çıktısı)

Öğrenci Belgesi (Evrak aslı veya e-devlet çıktısı)

Transkript (Evrak aslı veya Resmi onaylı örneği)

Öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri (Resmi onaylı örneği)

ÖSYS Sonuç Belgesi (Ayrıntılı LYS Sonucu İnternet çıktısı) 

Disiplin cezası almadığına ilişkin belge (Evrak aslı)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İÜ Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları 
ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 
üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış olduklarını başvuru sırasında 
belgelemeleri gerekmektedir.



MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1) İLE 
YATAY GEÇİŞ İŞ AKIŞI

Öğrenci Otomasyon sistemi üzerinden başvuru tarihleri (1 - 31 Ağustos 2016)

 Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (5 Eylül 2016 / Saat: 10.00)

 AKSİS üzerinden yapılan başvuruların ONAYI için son tarih (1 - 7 Eylül 2016)

 Sonuçların birim panolarında ve web sayfasında ilanı (9 Eylül 2016 )

 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıt tarihleri (19 – 23 Eylül 2016)

 Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin dosyalarının İntibak Komisyonları tarafından incelenmesi ve Öğrenci İşleri
bürosuna teslimi (26 – 30 Eylül 2016)

 Merkezi Yerleştirme ile Fakültemize gelen öğrencilerin intibaklarına itiraz süreleri (3 - 14 Ekim 2016)



MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1) İLE YATAY GEÇİŞ 
BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

Ek Madde-1 ile yatay geçiş başvurusu sırasında evrak teslim edilmez.

Ek Madde-1 ile yatay geçiş başvurusunda bulunan aday öğrenciler başvuru sırasında evrak teslim
etmeyeceğinden, başvurularına, Öğrenci İşleri tarafından BAŞVURU ONAYI VERİLİR.

Komisyon Onay Süreci’nin ardından, Bölüm Değerlendirme Komisyonları tarafından
DEĞERLENDİRME EKRANI üzerinden, her kontenjan türü - program - sınıf bazında ayrı ayrı
DEĞERLENDİRME ONAYI VERİLİR ve her sınıfın sonuç listesine ULAŞILIR.

(Bölüm Değerlendirme Komisyonlarına başvuru evrakı gönderilmez.)

Öğrenci, Ek Madde-1 ile yatay geçişe online başvurusu sırasında, Öğrenci Otomasyonuna
girdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar, kesin kayıt hakkı kazanması halinde, bilgi ve
belgelerinde noksanlık ya da hata olması durumunda kesin kaydının yapılmayacağını,
kesin kaydı yapılmış olsa bile iptal edileceğini kabul ve taahhüt eder.



EK MADDE – 2 KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ
DAYANAK

Ek Madde - 2 Suriye, Mısır, Yemen, Rusya vb ülkelerden gelen öğrenciler için,
Yükseköğretim kurumlarından Önlisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş,
Çift Anadal, Yandal ile kurumlararası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin
Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin Ek 2. Maddesi kararları/esasları
uygulanır.

Özel durumlarda yatay geçiş

EK MADDE 2 – (Ek:RG-21/9/2013-28772)

1- Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya
ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.



GEREKLİ BELGELER
Online Başvuru Formu (İnternet Çıktısı)

Pasaport Fotokopisi (Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği) 

Suriye uyruklu olup geçerli pasaportu olmayan adaylardan ülkemizdeki barınma merkezlerinde kalanlara verilen tanıtma kartına 
sahip olması

Öğrenci Belgesi (Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği)

Transkript (Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği)

Öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri (Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği)

ÖSYS Sonuç Belgesi veya SAT 1, ACT, Abitur vb. muadil belge (İnternet çıktısı) ,

(Sadece Rusya Federasyonundaki üniversitelerden yatay geçiş yapacak öğrenciler için)

İÜ Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan 
yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış olduklarını başvuru sırasında belgelemeleri 
gerekmektedir.



EK MADDE – 2 KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ 
İŞ AKIŞI

Öğrenci Otomasyon sistemi üzerinden başvuru tarihleri ( 1 - 19 Ağustos 2016)

Öğrenci İstanbul Üniversitesi Otomasyon sistemi üzerinden (AKSİS) başvurusunu yapar ve başvuru
için gerekli belgeleri 1 - 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Bürosuna teslim eder.

 Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (23 Ağustos 2016)

 Başvuru değerlendirme komisyonları tarafından incelenmesi (22 – 26 Ağustos 2016)

 Değerlendirme sonuçları Fakültemiz web sayfasında ilanı (1 Eylül 2016)

 Kesin Kayıt Hakkı kazanan öğrencilerin kayıt tarihleri (5 – 9 Eylül 2016)

 Bölüm İntibak Komisyonlarının intibak dosyalarının değerlendirmesi (19 – 23 Eylül 2016 )

 Ek Madde – 2 kapsamında Fakültemize gelen öğrencilerin intibaklarına itiraz süreleri
(3 – 14 Ekim 2016)



EK MADDE – 2 KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU 
VE KABUL ŞARTLARI

Ek Madde - 2 Kapsamında yatay geçiş başvurusunda; Suriye veya Mısır Üniversitelerinden gelen adaylar T.C. vatandaşı,
bu ülkelerin vatandaşı veya bu ülkede okuyan başka ülke vatandaşı olabilir. Yemen ve Rusya Üniversitelerinden gelen
adaylar ise T.C. vatandaşı olmalıdır.

Ek Madde - 2 Kapsamında yatay geçişte;

Suriye ve Mısır'da çıkan olaylar nedeniyle, 2013-2014 eğitim öğretim döneminden önce Suriye ve Mısır'da lisans
düzeyinde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan adaylar, başvurabilir. Kayıt tarihi 2013 ve sonrası olan adaylara BAŞVURU
ONAYI VERİLMEZ.

Yemen’de çıkan olaylar nedeniyle, 2014-2015 eğitim öğretim döneminden önce Yemen'de lisans düzeyinde hazırlık sınıfı
dahil eğitime başlayan adaylar, başvurabilir. Kayıt tarihi 2014 ve sonrası olan adaylara BAŞVURU ONAYI VERİLMEZ.

Rusya Federasyonu’ndan yatay geçişte, öğrencinin Rusya Federasyonunda kayıtlı olduğu üniversiteye kayıt olduğu yılda

ÖSYS puanı olmalı, ÖSYS Puanı başvuru yaptığı yükseköğretim kurumundaki programın ilgili yıldaki taban puanına eşit

veya daha fazla olmalı VEYA ilgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yayımlanan SAT 1, ACT, Abitur gibi Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen muadil belgelere sahip olmalı !!!

Ek Madde-2 Kapsamında Yatay Geçiş başvurusu yapan adaylar, eşdeğer düzeyde istediği sayıda diploma programına
başvuru tercihinde bulunabilirler.



EK MADDE – 2 KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ BÖLÜM BAŞVURU 
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ONAY SÜRECİ

1- Fakültemiz Diploma Programlarına yapılan ve BAŞVURU ONAYI aşamasından geçen başvurular, ilgili Diploma Programı
Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından şekil yönünden incelenir. AKSİS KOMİSYON ONAY EKRANI üzerinden öğrenci
bazında ONAY VERİLİR.

İnceleme sonucuna göre, her kontenjan türü ve sınıf düzeyinde, her aday için ayrı ayrı KOMİSYON ONAYI VERİLİR.

2- Ek Madde – 2 uyarınca yatay geçişte başvuru için gerekli belgelerin EKSİK olması durumunda, Komisyon incelemesi
sonucu, başvuru ve değerlendirme koşulunu sağlayan adaya, AKSİS Otomasyonu üzerinden, ÖZEL ÖĞRENCİ statüsünde kabul
edildiği belirtilerek KOMİSYON ONAYI VERİLİR.

Kesin kaydının ardından eksik evrakın ibraz edilmesi durumunda, öğrencinin statüsü YATAY GEÇİŞ olarak düzeltilir.

3- Başarısız ders bulunması Ek Madde – 2 Kapsamında Yatay Geçişe engel teşkil etmez.

4- Ek Madde-2 Kapsamında Yatay Geçiş başvurusu yapan adaylar, hem Türkçe hem de Yabancı Dil Yeterlilik koşuluna tabidir.
Ancak başvurduğu diploma programının Yabancı Dil Yeterlilik koşulunu sağlayamasa dahi (Önce İngilizce Hazırlık Sınıfına
yönlendirilir) KOMİSYON ONAYI VERİLİR.

Aday Yabancı Dil Yeterlilik koşulu olmayan (Öğretim dili Türkçe) diploma programına başvuru yapmış ise; diğer koşulları
sağlayıp yatay geçiş yapmaya hak kazandığı takdirde, KOMİSYON ONAYI VERİLİR. Türkçe Yeterlilik koşullarını sağlayamazsa
sadece Türkçe Hazırlık Sınıfı okumak zorundadır.


