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IIK ÜNVERSTES
YATAY GEÇ, ÇFT ANADAL, YAN DAL VE KRED TRANSFER
YÖNETMEL
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Amaç
MADDE 1 - (1)

Bu Yönetmeli§in amac, ön lisans ve lisans düzeyindeki ö§rencilerin I³k Üniversitesi'ndeki
fakülte, sa§lk hizmetleri meslek yüksekokulu, veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan
diploma programlar arasnda veya di§er yüksekö§retim kurumlarndaki e³de§er diploma programlarndan I³k Üniversitesine yatay geçi³ ile çift anadal, yandal ve yüksekö§retim kurumlar
arasnda kredi aktarmnda uyulmas gereken usul ve esaslar düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1)

Bu Yönetmelik, I³k Üniversitesi'ndeki ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlar
arasndaki her türlü yatay geçi³leri, çift anadal, yandal programlar ve kredi aktarm ve
kurumlar aras yatay geçi³e ili³kin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1)

Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yüksekö§retim Kanununun 14 üncü maddesine dayanlarak hazrlanm³tr.

Tanmlar
MADDE 4 - (1)

Bu Yönetmelikte geçen;
(a) Çift anadal program (ÇAP): Ba³ar ³artn ve di§er ko³ullar sa§layan ö§rencilerin I³k
Üniversitesi'nin iki diploma programndan e³ zamanl olarak ders alp, iki ayr diploma
alabilmesini sa§layan program,
(b) De§i³im program: Yurt içi veya yurt d³ bir yüksekö§retim kurumu ile I³k Üniversitesi arasnda düzenlenen protokol çerçevesinde kurumlarn birine kaytl olan ö§rencilerin
ksa süreli olarak di§er kurumda e§itim görmelerini ve birinden alnan derslerin di§er
yüksekö§retim kurumunda e³de§er olarak kabul edilebilmesini öngören program,
(c) Diploma program: Fakülte, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sa§layan ö§rencilere ön lisans veya lisans diplomas düzenlenen yüksekö§retim
programlarn,
(ç) Düzey: Ön lisans veya lisans diploma programlarndan her birini,
(d) E³de§er diploma program: simleri ayn olan veya Üniversite'nin ilgili yönetim kurullar tarafndan içeriklerinin en az yüzde sekseni ayn oldu§u tespit edilen diploma
programlarn,
(e) Farkl Puan Türü: Ö§renci Seçme ve Yerle³tirme sisteminde yüksekö§retim programlarna yerle³tirmede kullanlan puanlarn hesaplanmasnda kullanlan testler dikkate
alnarak 2018 ylndan itibaren Say Puan Türü (TYT ile AYT), SÖZ Puan Türü (TYT ile
AYT), EA Puan Türü (TYT ile AYT), Dile Puan Türü (TYT ile YDT) olmak üzere dört
puan türünü; 2010 ylndan itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan
Türü (YGS -3 ile YGS -4), EA Puan Türü (YGS -5 ile YGS -6), Matematik Fen (MF)
Puan Türü, Türkçe  Matematik (TM) Puan Türü, Türkçe  Sosyal (TS) Puan Türü,
Yabanc Dil (DL) Puan Türü olmak üzere yedi puan türünü; 2009 yl ve öncesinde ise
EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DL olmak üzere yedi puan türünü ve bu
puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan
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Türüne, SAY-2 Matematik Fen Puan Türüne, EA-2 Türkçe  Matematik Puan Türüne,
SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan Türüne, DL ise Yabanc Dil Puan Türüne kar³l§n ya da
yüksekö§retim kurulu tarafndan tanmlanacak güncel farkl puan türlerini,
(f) Genel not ortalamas: Ö§rencinin hazrlk snf hariç, geçi³ yapmak istedi§i döneme
kadar alm³ oldu§u tüm derslerin kredilerine göre a§rlklandrlm³ not ortalamasn,
(g) lgili yönetim kurulu: Üniversitedeki fakültelerde fakülte yönetim kurulunu ve meslek
yüksekokullarnda meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
(§) ntibak program: Diploma programlar arasnda geçi³ yaplmas halinde, geçi³ yaplan
diploma programnn müfredatna uyum sa§lamak amacyla ilave ders ve uygulamalardan
olu³an program,
(h) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen ö§renci saysn,
() Kurum içi yatay geçi³: Bir ö§rencinin kaytl oldu§u Üniversite içindeki ayn düzeydeki
di§er diploma programlarna geçi³ini,
(i) Kurumlar aras yatay geçi³: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakar
tarafndan bir üniversiteye ba§l olmakszn kurulan meslek yüksekokullarndan ayn düzeyde ba³ka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakar tarafndan kurulan
ba§msz meslek yüksekokullarndan Üniversite'ye yaplan geçi³i,
(j) Meslek Yüksekokulu: I³k Üniversitesi'nin Meslek Yüksekokulu ya da Sa§lk Hizmetleri
Meslek Yüksekokulunu,
(k) Not çizelgesi: Ö§renim süresi içinde alnan derslerin, isim, kredi ve ba³ar notlarnn
topluca yazld§ belgeyi,
(l) Ortak program: Fakülte, sa§lk hizmetleri veya meslek yüksekokuluna kabul edilen
ö§rencilerin ön lisans veya lisans derecesi verilen bir diploma programna geçmeden önce
ayn Üniversite'de aldklar derslerden olu³an program,
(m) Özel ö§renci: Bir yüksekö§retim kurumunda kaytl ö§renci olup, farkl bir yüksekö§retim ortam, kültürü, kazanm edinmek isteyen veya özel durumu, sa§lk ve benzeri
nedenlerle kaytlar kendi üniversitelerinde kalmak ³artyla farkl bir yüksekö§retim kurumunda e§itime devam etme imkan tannan ö§renciyi,
(n) Rektörlük: I³k Üniversitesi Rektörlü§ünü,
(o) Senato: I³k Üniversitesi Senatosunu,
(ö) Taban puan: Bir yüksekö§retim kurumunun diploma programna Ölçme, Seçme ve
Yerle³tirme Merkezi (ÖSYM) tarafndan merkezi snavla yerle³tirilen en dü³ük puanl
ö§rencinin giri³ puann,
(p) Uluslararas ortak diploma program: Yüksekö§retim kurumlarnn yurt d³ndaki yüksekö§retim kurumlar ve di§er kurulu³larla i³birli§i tesis ederek ön lisans veya lisans diplomas veren programlarnda yürüttükleri uluslararas ortak e§itim ve ö§retim programn,
(r) Üniversite: I³k Üniversitesini,
(s) Yandal program (YAP): Bir diploma programna kaytl ö§rencinin öngörülen ³artlar
ta³mas kaydyla, Üniversite içinde ba³ka bir diploma program kapsamnda belirli bir
konuya yönelik snrl sayda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge
(yandal sertikas) alabilmelerini sa§layan program,
(³) Yatay geçi³: Üniversite'de kaytl olan ö§rencinin bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde, ayn düzeydeki di§er diploma programlarnda ö§renime devam etme hakk kazanmasn,
(t) Yüksekö§retim ö§renci veri taban (YÖKSS): Yüksekö§retim Kurulu bünyesinde tüm
yüksekö§retim kurumlarnda ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde ö§renim gören
ö§rencilerin bilgilerinin tutuldu§u merkezi veri tabann
ifade eder.
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KNC BÖLÜM
Genel lkeler
Kontenjan
MADDE 5 - (1)

Farkl yüksekö§retim kurumlarnn diploma programlar veya Üniversite içindeki diploma
programlar arasnda ancak önceden ilan edilen say ve geçi³ ³artlar çerçevesinde geçi³ yaplabilir.

(2) ÖSYM tarafndan yaplan yerle³tirmelerde kontenjan snrlamas bulunmayan diploma programlarna yatay geçi³lerde kontenjan snrlamas uygulanmaz.
Geçi³ler
MADDE 6 - (1)

Ön lisans ve lisans diploma programlarnn hazrlk snfna; ön lisans diploma programlarnn
ilk yaryl ile son yarylna, lisans diploma programlarnn ilk iki yaryl ile son iki yarylna
yatay geçi³ yaplamaz.

(2) Üniversite'deki ayn diploma programlarnda birinci ö§retimden ikinci ö§retime kontenjan
snrlamas olmakszn yatay geçi³ yaplabilir. Ancak, ikinci ö§retim diploma programna geçi³
yapan ö§renciler ikinci ö§retim ücreti öderler.
(3) Üniversite'de ikinci ö§retimden sadece ikinci ö§retim diploma programlarna yatay geçi³ yaplabilir. Ancak, ikinci ö§retim diploma programlarndan ba³ar bakmndan bulundu§u snfn
ilk yüzde onuna girerek bir üst snfa geçen ö§renciler birinci ö§retim diploma programlarna
kontenjan dahilinde yatay geçi³ yapabilirler.
(4) Uzaktan ö§retimden di§er uzaktan ö§retim diploma programlarna yatay geçi³ yaplabilir.
Uzaktan ö§retimden örgün ö§retim programlarna geçi³ yaplabilmesi için, ö§rencinin ö§renim
görmekte oldu§u programdaki genel not ortalamasnn 100 üzerinden 80 veya üzeri olmas veya
4'lük sistemdeki kar³l§ veya kayt oldu§u yldaki merkezi yerle³tirme puannn, geçmek
istedi§i üniversitenin diploma programnn o ylki taban puanna e³it veya yüksek olmas
gerekir.
(5) Birinci veya ikinci ö§retim diploma programlarndan uzaktan e§itim veren diploma programlarna yatay geçi³ yaplabilir.
Ba³vuru ve de§erlendirme
MADDE 7 - (1)

Diploma programlar arasnda yatay geçi³ ba³vurular, sadece ilan edilen süre içerisinde Ö§renci ³leri Daire Ba³kanl§'na yaplr.

(2) Ba³vurularn evrak ve taban puan kontrolü Ö§renci ³leri Daire Ba³kanl§ tarafndan yapldktan sonra ba³vurular ilgili Akademik Birim'e gönderilir.
(3) Ba³vurularla ilgili ön de§erlendirmeyi, bu Yönetmelik çerçevesinde, ilgili Yönetim Kurulu
tarafndan olu³turulan komisyon yapar. Ba³vurular, adaylarn genel not ortalamasna, farkl
puan türlerindeki programlara geçi³ için merkezi yerle³tirme puan ve e§er varsa geçmek
istedi§i programn ortak derslerdeki ba³ars dikkate alnarak Senato tarafndan belirlenmi³
olan kriterlere göre de§erlendirilir ve ayrlan kontenjana göre geçi³ sa§lanr.
(4) Diploma programna yatay geçi³ yerle³tirme i³lemleri Üniversite'nin ilgili yönetim kurulu karar üzerine yaplr.
(5) Kayt dondurmu³ olmak, yatay geçi³ hakkndan yararlanmak için engel te³kil etmez.
(6) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen ba³ar notlarnn birbirine dönü³türülmesinde,
Yüksekö§retim Yürütme Kurulu tarafndan belirlenen güncel dönü³türme tablolar kullanlr.
Sonuçlarn ilan ve intibak program

senato: 26.07.2022, no: 19; yürürlük: 24.08.2022

3

YATAY GEÇ, ÇFT ANADAL YAN DAL VE KRED TRANSFER YÖNETMEL

MADDE 8 - (1)

Her bir diploma programna yatay geçi³ için ba³vuran adaylarn de§erlendirme sonuçlar, Üniversite'nin nternet sayfasnda duyurulur. Yatay geçi³ hakk kazananlara kendileri hakkndaki
karar Ö§renci ³leri Daire Ba³kanl§ tarafndan yazl olarak tebli§ edilir.

(2) Kabul ko³ullarn ta³yan yeterli sayda adayn olmas halinde kontenjan says kadar yedek
aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asl adaylardan ba³vuru yaplmamas halinde srayla
yedekler ça§rlr.
(3) lgili komisyonlar ö§rencinin daha önceki dönemlerde ald§ dersler ile yatay geçi³ yapt§
programn derslerini dikkate alarak, ö§rencinin hangi yaryla intibak ettirilece§ini tespit eder
ve muaf tutulmas gereken dersleri I³k Üniversitesi ntibak Yönergesi'ne göre belirler. Ö§rencinin geçi³ öncesi ald§ derslerden, geçi³ yapt§ programa transfer edilenler, notlar ile
birlikte transfer edilir. Birden fazla dersin, tek bir derse transfer edildi§i durumda, transfer
notu krediye göre a§rlkl olarak hesaplanr. Farkl not skalalar kullanan programlar aras
geçi³te transfer notlarnn hesaplanmas I³k Üniversitesi Not Dönü³üm Yönergesi'ne göre
yaplr.
(4) Bu Yönetmelik kapsamnda geçi³ yapan ö§rencilerin yeni durumlar, kayt i³lemi tamamlanp, geçi³ ve intibak i³lemleri kesinle³tikten sonra en geç 15 gün içinde Ö§renci ³leri Daire
Ba³kanl§ tarafndan yüksekö§retim ö§renci veri tabanna (YÖKSS) i³lenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum çi Programlar Aras Yatay Geçi³
Kurum içi yatay geçi³ kontenjanlar ve taban puan ³art
MADDE 9 - (1)

Üniversite'nin fakülte veya Meslek Yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya Üniversite'nin
içinde yer alan di§er fakülte veya Meslek Yüksekokulunun bünyesindeki e³de§er düzeyde diploma programlarna ilgili yönetim kurulu tarafndan belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay
geçi³ yaplabilir.

(2) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programlar için kurum içi yatay geçi³ kontenjan belirlenece§i, her bir diploma program için ikinci yaryldan ba³lamak ve be³inci yaryl dahil olmak
üzere, kontenjan ilan edilen her yl için ÖSYM Klavuzunda öngörülen ö§renci kontenjannn
yllk yüzde on be³ini geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek ilgili yönetim kurullar tarafndan karara ba§lanr. Yatay geçi³lerdeki burs/indirim düzenlemeleri I³k Üniversitesi Önlisans,
Lisans ve Lisansüstü Burs, ndirim ve Destek Yönergesi'ne göre yaplr.
(3) Kurum içi yatay geçi³ kontenjanlar, ilgili diploma programnn son dört yla ait taban puanlar ile yurt içindeki di§er üniversitelerin diploma programlarnn en dü³ük puanlarn, varsa
kurum içi yatay geçi³ için Senato tarafndan öngörülen ilave ³artlarla birlikte, son ba³vurunun
kabul edilece§i günden en az 15 gün öncesinde Üniversite'nin nternet sayfasnda ilan edilir.
(4) Programlarn kurum içi kontenjanlar ayn fakülte veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer
alan diploma programlar ile di§er fakülte veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma
programlar için ayr ayr belirlenir.
(5) Üniversite bünyesindeki ayn düzeyde ö§renci kabul eden diploma programlar arasnda yatay geçi³ ba³vurusu yaplabilmesi için, ö§rencinin merkezi snava girdi§i yl itibaryla geçmek
istedi§i diploma program için geçerli olan puan türünde ald§ merkezi yerle³tirme puannn, geçmek istedi§i diploma programna e³de§er yurt içindeki di§er üniversitelerin diploma
programlarnn en dü³ük taban puanndan az olmamas ³art aranr.
(6) Yetenek snav ile ö§renci alan diploma programlarna kurum içi yatay geçi³lerde di§er ³artlarn yan sra yetenek snavnda da ba³arl olma ³art aranr.
Ortak programdan diploma programlarna geçi³
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MADDE 10 - (1)

Ortak programa yerle³en ö§rencilerin diploma programna geçi³ yapabilmesi için kontenjanlar
en geç kayt döneminden bir hafta önce her diploma programnn kontenjan otuzdan az
olmayacak ³ekilde senato tarafndan belirlenir.

(2) Ortak program ba³ar ile tamamlayan her ö§renciden, diploma programna geçebilmeleri için
ortak programdaki diploma program says kadar tercih alnr.
(3) Diploma program öncesinde ortak program uygulayan yüksekö§retim kurumlarnda, bu program ba³ar ile tamamlayan ö§renciler, merkezi snav veya yetenek snav ile yerle³tirildikleri
ortak program için ÖSYM Klavuzlarnda öngörülen diploma programlarna, ortak programdaki genel not ortalamalar esas alnarak veya adaylarn merkezi yerle³tirme puan ile genel
not ortalamasnn toplanmas suretiyle elde edilen yerle³tirme puan esas alnarak yerle³tirilebilir. Adaylarn yerle³tirme puannn e³it olmas halinde merkezi yerle³tirme puan daha
yüksek olana öncelik tannr. Bu kriterlerden hangisinin uygulanaca§, üniversite senatosu
tarafndan belirlenir.
(4) Diploma program seçimi öncesinde, yabanc dil hazrlk snf d³nda geçirilen süre ö§renim
süresine dahildir.
(5) Bir puan türü ile ortak programa yerle³en adaylarn ayn yüksekö§retim kurumu içinde farkl
puan türü ile ö§renci kabul eden diploma programlarna geçi³leri, bu Yönetmeli§in kurum içi
yatay geçi³ hükümlerine göre yaplr.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurumlar Aras Yatay Geçi³
Kurumlar aras yatay geçi³
MADDE 11 - (1)

Kurumlar aras yatay geçi³ yüksekö§retim kurumlarnn ayn düzeydeki e³de§er diploma programlar arasnda ve Yüksekö§retim Kurulu tarafndan yaynlanan kontenjanlar çerçevesinde
yaplr.

(2) Kurumlar aras yatay geçi³ için ö§rencinin, kaytl oldu§u programda bitirmi³ oldu§u dönemlere ait genel not ortalamasnn en az 100 üzerinden 60 olmas ³arttr.
(3) kinci fkradaki ba³ar ³artn sa§layamayan ancak merkezi yerle³tirme puan geçi³ yapmak
istedi§i diploma programnn taban puanna e³it veya yüksek olan adaylar yatay geçi³ ba³vurusu yapabilir.
(4) Üniversite'nin yatay geçi³ kontenjanlar ile ba³vuru ve de§erlendirme takvimi, Yüksekö§retim
Kurulu internet sayfasnda ilan edilir.
(5) Üniversite'nin ön lisans derecesi verilen diploma programlarnda yatay geçi³ kontenjanlar ile
ba³vuru ve de§erlendirme takvimi ikinci yaryl için Ocak ay, üçüncü yaryl için ise Temmuz
ay içinde ilan edilir.
(6) Üniversite'nin lisans derecesi verilen diploma programlarnda; dört yllk e§itim verenlerde
ikinci ve üçüncü snar için, be³ yllk e§itim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü snar
için, alt yllk e§itim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve be³inci snar için yatay geçi³
kontenjanlar ile ba³vuru ve de§erlendirme takvimi Temmuz ay içinde ilan edilir.
(7) Her yl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve be³inci snar için, ÖSYM giri³ genel kontenjan 50 ve 50'den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 aras olan programlarda
üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlararas yatay geçi³ kontenjan
Yüksekö§retim Kurulu tarafndan belirlenir. Ancak Üniversite'nin fakülte, yüksekokul veya
meslek yüksekokullarnn ilgili kurullar, geçi³in yaplaca§ diploma programnn giri³ ylndaki
kontenjan ile yatay geçi³ kontenjan belirlenen yaryla kadar, programdan ili³i§i kesilen veya
ayrlan ö§renci saylar ile bu yaryl içinde yatay geçi³ yoluyla gelmi³ olan ö§renci saylar
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arasndaki fark a³mayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. lave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran aynn otuzuncu günü mesai saati bitimine
kadar Yüksekö§retim Kuruluna bildirilir. Ön lisans diploma programlar için ikinci yarylda
açlmas istenen ilave yatay geçi³ kontenjanlar ise ilgili kurul tarafndan belirlenerek, en geç
Aralk aynn otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yüksekö§retim Kuruluna bildirilir.
(8) Üniversite'nin tamamen veya ksmen yabanc dil ile e§itim yapan programlarna yatay geçi³
için Üniversite'nin yapaca§ yabanc dil yeterlilik snavndan ba³arl olmak ya da Yüksekö§retim Kurulu tarafndan tannan ulusal veya uluslararas geçerlili§i olan yabanc dil snavlarndan %70 ba³ar düzeyinde bir puan ba³vuru srasnda belgelemek ³arttr.
(9) Yatay geçi³le gelen ö§rencilerin önceki diploma programndan ald§ ve ba³arl oldu§u derslerin intibak yaplarak, bu derslere ili³kin daha önce alnan notlar transkripte i³lenir ve not
ortalamasna eklenir. Ba³arl ders, ö§rencinin not dökümündeki açklamalarda yer alan en
dü³ük geçer nota ya da üstündeki bir nota sahip derstir.
De§erlendirme
MADDE 12 - (1)

Kurumlar aras yatay geçi³ de§erlendirme sonuçlar, geçerli ba³vurusu olan tüm adaylarn
isimleri, de§erlendirmede esas alnan puanlara göre sralanm³ biçimde Üniversite'nin nternet
sayfasnda ilan edilir.

(2) Ba³vurularla ilgili ön de§erlendirmeyi, bu yönetmelik çerçevesinde, ilgili yönetim kurullar
tarafndan olu³turulan komisyonlar yapar. Ba³vurular, adaylarn genel not ortalamas ve e§er
varsa geçmek istedi§i programn ortak derslerindeki ba³ars dikkate alnarak Senato tarafndan belirlenmi³ olan kriterine göre de§erlendirilir ve ayrlan kontenjana göre geçi³ sa§lanr.
(3) Yeterli ³artlar ta³yan aday olmas halinde ayn sayda asl ve yedek aday belirlenir. Takvimde
belirlenen süre içinde ba³vurmayan asl adaylar yerine yedeklerin ba³vurusu alnr. Yatay geçi³
hakk kazanan ö§rencilerin intibak programlar, bu ö§rencilerin yeni akademik yaryla di§er
ö§rencilerle ayn tarihte ba³lamasn sa§layacak biçimde yaplr.
Di§er yüksekö§retim kurumlarndan yatay geçi³
MADDE 13 - (1)

Milli Savunma Bakanl§ ve çi³leri Bakanl§na ve ba§l yüksekö§retim kurumlarnda ön lisans ve lisans düzeyinde ö§retime devam eden ö§renciler kendi özel kanunlarnca düzenlenen
hükümler çerçevesinde ve bu Yönetmeli§in konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak di§er yüksekö§retim kurumlarna yatay geçi³ yapabilirler.

(2) Bu kurumlardan 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan Yüksekö§retim Kurumlar Ö§renci Disiplin Yönetmeli§inin 9 uncu maddesinde saylan iller nedeniyle,
ba³arszlk veya disiplinsizlik nedeni ile ili³i§i kesilenler di§er yüksekö§retim kurumlarna
yatay geçi³ için ba³vuramazlar.
(3) kinci fkra kapsamna girmeyen bir gerekçe ile birinci fkra kapsamndaki yüksekö§retim kurumlarndan ili³i§i kesilen ö§renciler, ili³iklerinin kesildi§i tarihten itibaren iki yl içinde di§er
yüksekö§retim kurumlarna geçi³ için ba³vurabilir. Bu ba³vurular kurumlararas yatay geçi³
hükümlerine göre de§erlendirilir.
Yurtd³ yüksekö§retim kurumlarndan yatay geçi³
MADDE 14 - (1)

Yurt d³ndaki yüksekö§retim kurumlarndan yaplacak yatay geçi³ler için kontenjanlar, akademik takvimde belirlenen tarihten önce Fakülte ya da Meslek Yüksekokulu kurullar tarafndan
her bir program için ayr ayr ve kurumlar aras yatay geçi³ kontenjannn yarsn a³mayacak
³ekilde belirlenip Rektörlü§e önerilir. Senato tarafndan kararla³trlan kontenjanlar kurumlar
aras yatay geçi³ kontenjanlar ile birlikte Yüksekö§retim Kuruluna en geç Haziran aynn
otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir.
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(2) Yabanc ülkelerdeki yüksekö§retim kurumlarndan Üniversite'ye geçi³ için, ö§rencinin bu
Yönetmeli§in 11 inci maddesinin ikinci fkrasnda belirlenen kurumlar aras yatay geçi³ ba³ar
³artlar aranr.
(3) Yurt d³ndaki yüksekö§retim kurumlarndan yatay geçi³te ö§rencinin Üniversite'deki diploma programnn ilgili snfna ö§renci kabulündeki taban puana sahip ö§renciler, yurt d³nda yüksekö§renim gördü§ü tüm derslerden ba³ar ³art aranmakszn yatay geçi³ ba³vurusu
yapabilirler. Bu yolla ba³vuran ö§rencilerin yatay geçi³ ba³vurusu yurt d³ yatay geçi³ kontenjan kapsam d³nda ve bu Yönetmelik'teki kurumlar aras yatay geçi³ hükümlerine göre
de§erlendirilir.
(4) Yurt d³ üniversitelerden yaplan ba³vurularda ö§rencinin yurt d³nda ö§renim gördü§ü yüksekö§retim kurumunun ve e§itimin yapld§ programn ön lisans veya lisans diploma vermeye
yetkili bir kurum olarak Yüksekö§retim Kurulu tarafndan tannmas ve kaytl oldu§u diploma programnn, yatay geçi³ için ba³vurdu§u ön lisans veya lisans diploma programna
e³de§erli§inin Üniversite tarafndan kabul edilmesi ³art aranr.
(5) Yurtd³nda yüksekö§retime ba³layan ö§rencilerin Türkiye'deki yüksekö§retim programlarna
geçi³ ba³vurularnn de§erlendirilmesinde kullanlacak olan, Ö§renci Seçme ve Yerle³tirme
Merkezi tarafndan yaplan Ö§renci Seçme ve Yerle³tirme Snavlarndaki asgari puanlar ile
bunlara e³de§erli§i kabul edilen snavlar ve puanlar, üniversiteler tarafndan belirlenen yurt
d³ yatay geçi³ kontenjanlar için Yüksekö§retim Kurulu tarafndan ilan edilen kriterler kullanlr. Adaylarn, yatay geçi³ ba³vurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya
üzerindeki puanlara sahip olmas gerekir.
(6) Yurt d³ndaki yüksekö§retim kurumlarndan yatay geçi³te, yurt d³ndaki ayn yüksekö§retim kurumundan bir programn her bir snfna geçi³ yapabilecek ö§renci says o programn
ilgili snfnn yurt d³ kontenjannn yüzde 15'ini geçemez. Yüzde 15'in hesaplanmasnda 1'in
altndaki saylar 1'e tamamlanr. Virgülden sonraki ksm 5'ten küçükse alttaki tam sayya, 5
ve yukarsnda ise bir üst tam sayya tamamlanr.
Yabanc uyruklu ö§renciler
MADDE 15 - (1)

Yüksekö§retim Kurulu tarafndan belirlenen yabanc ülkelerden gelecek o ülkenin uyruklu§unda bulunan yabanc ö§rencilerin kontenjan bu Yönetmeli§in 14 üncü maddesinin birinci
fkrasnda belirtilen snrlamaya tabi de§ildir.
BENC BÖLÜM
Çift Anadal, Yandal ve Kurumlararas Kredi Transferi

Çift anadal program
MADDE 16 - (1)

Üniversite'de yürütülen ön lisans diploma programlar ile di§er ön lisans programlar arasnda, lisans programlar ile di§er lisans programlar veya ön lisans programlar arasnda ilgili
bölümlerin ve Fakülte/Meslek Yüksekokulu kurullarnn önerisi üzerine Senatonun onay ile
çift anadal program açlabilir.

(2) Ö§rencilerin ikinci anadal diploma programna kabulü, o programn yürütüldü§ü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte/Meslek Yüksekokulu yönetim kurulunun onay ile yaplr.
(3) Ayn anda birden fazla ikinci anadal diploma programna kayt yaplamaz. Ancak, ayn anda
ikinci anadal diploma ile yandal programna kayt yaplabilir.
(4) kinci anadal diploma programndaki ö§renci, anadal diploma programnda kurum içi geçi³
hükümlerine uygun ko³ullar sa§lad§nda ikinci anadal diploma programna yatay geçi³ yapabilir.

senato: 26.07.2022, no: 19; yürürlük: 24.08.2022

7

YATAY GEÇ, ÇFT ANADAL YAN DAL VE KRED TRANSFER YÖNETMEL

(5) Yetenek snav ile ö§renci alan çift anadal diploma programna ö§renci kabulünde yetenek
snavnda da ba³arl olma ³art aranr.
(6) Bir çift anadal programnda alnmas gereken dersler ve kredileri Yüksekö§retim Kurulu tarafndan belirlenen Yüksekö§retim Alan Yeterlilikleri dikkate alnarak ilgili bölümlerin ve fakülte
kurullarnn önerisi üzerine Senatonun onay ile belirlenir. lgili çift anadal lisans programnn,
ö§rencinin programn sonunda asgari olarak kazanmas gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere
göre tanmlanm³ ö§renim kazanmlarna sahip olmasn sa§layacak ³ekilde düzenlenmesi gerekir.
(7) ÇAP'ta alnacak derslerin belirlenmesinde a³a§daki ilkelere uyulur.
(a) ÇAP müfredat, ikinci anadal programnn ba§l bulundu§u bölüm tarafndan, birinci
anadal bölüm/program ba³kannn görü³ü alnarak önerilir ve fakülte kurulu tarafndan
Senato onayna sunulur.
(b) ÇAP müfredat toplam kredisi, lisans programlar için 240 AKTS, ön lisans programlar için 120 AKTS olacak ³ekilde hazrlanr.
(c) Anadal müfredatnn derslerinden bazlar ayn zamanda ÇAP müfredatndaki derslerin yerine de saylabilir. Bu dersler, ÇAP müfredat hazrlanrken belirlenir.
(ç) ÇAP müfredatnn, anadal müfredatnda olmayan fark derslerinin toplam kredisi lisans
programlar için 60, ön lisans programlar için 30 AKTS'den az olamaz.
Ba³vuru süresi
MADDE 17 - (1)

Ö§renci ikinci anadal diploma programna, anadal lisans diploma programnda en erken
üçüncü yaryln ba³nda, en geç ise be³inci yaryln ba³nda, anadal ön lisans diploma programnda en erken ikinci yaryln ba³nda, en geç ise üçüncü yaryln ba³nda ba³vurabilir.

(2) Ba³vuru annda anadal diploma programndaki genel not ortalamas en az 2,72 olan ve anadal
diploma programnn ilgili snfnda ba³ar sralamas itibari ile en üst %20'sinde bulunan
ö§renciler ikinci anadal diploma programna ba³vurabilirler.
(3) Çift anadal diploma programna ba³vurabilmesi için ö§rencinin ba³vurdu§u yaryla kadar
anadal diploma programnda ald§ tüm dersleri ba³aryla tamamlamas gerekir.
(4) Ö§rencinin çift anadal programndan mezun olabilmesi için genel not ortalamasnn en az
4 üzerinden 2,72 olmas gerekir. Tüm çift anadal ö§renimi süresince ö§rencinin genel not
ortalamas bir defaya mahsus olmak üzere 2,5'e kadar dü³ebilir. Genel not ortalamas ikinci
kez 2,72'in altna dü³en ö§rencinin ikinci anadal diploma programndan kayd silinir.
(5) kinci anadal lisans programna devam eden ö§renciye mezuniyet diplomas ancak devam etti§i
birinci anadal diploma programndan mezun olmas halinde verilebilir.
(6) Çift anadal ikinci diploma programnda ö§renim gören ö§rencinin anadal programnda alm³
oldu§u ve e³de§erlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
(7) Anadal diploma programndan mezuniyet hakkn elde eden ancak ikinci anadal diploma programn bitiremeyen ö§rencilerin ö§renim süresi ikinci anadal diploma programna kayt yaptrd§ e§itim ö§retim ylndan itibaren 2547 sayl Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fkrasnda
belirtilen azami süredir.
(8) Çift anadal programndan iki yaryl üst üste ders almayan ö§rencinin ikinci anadal diploma
programndan kayd silinir.
(9) Çift anadal programndan çkarlan ö§rencilerin ikinci anadal programnda alm³ olduklar
dersler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu onay ile birinci anadal programndaki zorunlu
ya da seçmeli derslerin yerine saylabilir. Ö§rencinin anadal programnda kabul edilmeyen
ikinci anadal programnda ba³arl oldu§u dersler, genel not ortalamasna dahil edilmeksizin
transkript ve diploma ekinde yer alr.
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Yandal program
MADDE 18 - (1)

Üniversite, esaslarn ve ba³vuru ko³ullarn ilgili yönetim kurulunun tekli ve Senato'nun
onay ile belirleyerek, yandal programlar düzenleyebilir.

(2) Yandal programlar en az 30 AKTS kredisinden olu³ur.
(3) Yandal programlarn tamamlayanlara e§itim aldklar alanda sadece ba³ar belgesi (yandal
sertikas) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
(4) Yandal programlarnn kontenjanlar, ilgili programn açlmasna karar veren yönetim kurulu
tarafndan belirlenir.
(5) Ba³vurular, o programn yürütüldü§ü ilgili yönetim kurullar tarafndan de§erlendirilir.
Ba³vuru süresi
MADDE 19 - (1)

Ö§renci, yandal programna, anadal lisans programnn en erken üçüncü, en geç altnc yaryln ba³nda ba³vurabilir.

(2) Yandal programna, ba³vurdu§u yaryla kadar ald§ lisans programndaki tüm kredili dersleri
ba³aryla tamamlam³ olan ö§renciler ba³vurabilir.
(3) Ö§rencinin ba³vuru srasnda anadal programndaki genel not ortalamasnn en az 2,5 olmas
gerekir.
Krediler
MADDE 20 - (1)

Yandal programna ba³vurusu kabul edilen ö§renci, yandal program kapsamnda, Senato
karar ile belirlenmi³ olan dersleri almak ve bu dersleri ba³armak zorundadr. Bu dersler ilgili
bölümler arasnda kararla³trlr, ilgili fakülte kurullarnn ve Senato'nun onayna sunulur.

(2) Yandal programna devam edebilmesi için ö§rencinin anadal programndaki not ortalamasnn
en az 2,29 olmas ³arttr. Bu ³art sa§layamayan ö§rencinin yandal programndan kayd silinir.
Ö§rencinin ba³arl oldu§u ve anadal programna saylmayan dersler, genel not ortalamasna
dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alr.
(3) Anadal programndan mezuniyet hakkn elde eden ancak yandal programn bitiremeyen
ö§rencilere ilgili yönetim kurullarnn karar ile en fazla iki yaryl ek süre tannr.
Mezuniyet
MADDE 21 - (1)

Ö§rencinin yandal programndaki ba³ar durumu, anadal programndaki mezuniyetini etkilemez.

(2) Yandal ö§rencisi, ö§renim sürecinin herhangi bir yarylnda program kendi iste§iyle brakabilir. Yandal programndan kayt sildiren ö§renci, ayn yandal programna tekrar kayt yaptramaz.
(3) Yandal programndan iki yaryl üst üste ders almayan ö§rencinin bu programdan kayd silinir.
(4) Yandal programndan çkarlan ö§rencilerin yandal programnda alm³ olduklar dersler, ilgili
akademik birimin yönetim kurulu onay ile birinci anadal programndaki zorunlu ya da seçmeli
derslerin yerine saylabilir.
De§i³im programlar ve özel ö§renci olarak ders alma
MADDE 22 - (1)

Yurt içinde veya yurt d³nda bir yüksekö§retim kurumuna kaytl olan ö§rencinin, ulusal ve
uluslararas ö§renci de§i³im programlar kapsamnda veya özel ö§renci olarak ayn düzeyde
ba³ka bir yüksekö§retim kurumundan ald§ ders veya uygulamalarn kredileri, ilgili yönetim
kurulu karar ile Üniversitede kaytl oldu§u diploma programndaki yükümlülüklerinin yerine
saylabilir.
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(2) Ö§rencinin özel ö§rencilikte ve de§i³im programnda geçirdi§i süre, ö§retim süresine dahildir.
(3) Özel ö§rencilikte ve de§i³im programndaki ö§renciler, ö§retim ücretini Üniversite'ye öder.
(4) Özel ö§renci olarak yaz okullarna katlacak ö§renciler, yaz okulu ücretini dersi aldklar yüksekö§retim kurumuna öderler.
(5) Ö§retim dili Türkçe olan programlarda ö§renim gören ö§rencilerin ö§retim dili yabanc dil olan
programlardan da ders alabilmeleri için yabanc dil düzeylerinin yeterli oldu§unu belgelemeleri
gerekir. Belgelerin yeterli§i Üniversite'nin Yabanc Diller Okulu tarafndan onaylanr.
Yüksekö§retim kurumlarnda e³zamanl ö§renim görme
MADDE 23 - (1)

Örgün ö§retim yapan yüksekö§retim kurumlarnn birden fazla ayn düzeydeki programna
ö§renci kayd yaplamaz.

(2) Yüksekö§retim kurumlarnda herhangi bir örgün meslek yüksekokulu programna kaytl ö§renciler veya bu programlardan mezun olanlar, açk ö§retim sistemi ile yürütülmekte olan ve
kontenjan snrlamas olmayan ve okuduklar veya mezun olduklar ön lisans programndan
farkl olmak kaydyla açk ö§retim ön lisans programlarna kayt yaptrabilirler.
(3) Yüksekö§retim kurumlarnn herhangi bir örgün lisans programnda kaytl ö§renciler veya
bu programlardan mezun olanlar, açk ö§retim sistemi ile yürütülmekte olan ve kontenjan
snrlamas olmayan ve okuduklar veya mezun olduklar lisans programndan farkl olmak
kaydyla açk ö§retim lisans veya ön lisans programlarna kayt yaptrabilirler.
(4) Örgün meslek yüksekokulu programlar ö§rencileri veya mezunlarndan açk ö§retim ön lisans
programna da kayt yaptrm³ olanlar lisans programlarna dikey geçi³ i³lemlerinde, mezun
olacaklar örgün meslek yüksekokulu veya açkö§retim ön lisans programndan birini tercih
ederler.
(5) Örgün ö§retim ile birlikte açk ö§retim programna kaydolacak erkek ö§rencilerin askerlik i³lemleri, örgün ö§retimdeki statülerine göre yaplr. Bu durumdaki ö§rencilerin açk ö§retim
programlarna kaydolmalar, askerlik i³lemleri ile ilgili herhangi bir hak sa§lamaz. Açk ö§retim programlarna kayt yaptrdktan sonra örgün ö§retimden kaydn sildiren ö§renciler bu
durumlarn belgelendirmek ko³uluyla askerlik i³lemleri dahil tüm ö§rencilik hizmetlerinden
yararlanrlar.
(6) Ö§renci, Üniversitede verilen bir dersi verildi§i dönemde ba³ka bir kurumdan denk bir dersi
alamaz.
Özel durumlar
MADDE 24 - (1)

Kamu kurum ve kurulu³larnda asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli
olarak bir ba³ka yere atanmalar halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü olduklar çocuklar
ve e³leri, e³de§er diploma programnn, son snf veya son iki yaryl d³nda her snf veya
yarylna e§itim-ö§retim ylnn ba³lamasndan itibaren en geç bir ay içinde kaytl olduklar
diploma programna giri³teki merkezi yerle³tirme puanlar, Üniversitenin diploma programnn
yerle³tikleri yl itibaryla taban puanndan daha yüksek olmak ³art ile kontenjan aranmakszn
nakledilebilirler.

(2) Yurt d³ndaki yüksekö§retim kurumlarndan yatay geçi³te ö§rencinin anne veya babasnn,
devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye'ye dönmesi, i³çi ise kesin
dönü³ yapmas halinde, yabanc dil snf hariç en az bir yl okumu³ ve yl sonu snavlarnn
tamamn ba³ar ile vermi³ olmas yatay geçi³ ba³vurusu için yeterlidir. Yatay geçi³ ba³vurusu
yaplan programla ilgili yönetim kurullar bu yolla ba³vuran ö§rencileri yurt d³ yatay geçi³
kontenjan kapsam d³nda de§erlendirir.

senato: 26.07.2022, no: 19; yürürlük: 24.08.2022

10

YATAY GEÇ, ÇFT ANADAL YAN DAL VE KRED TRANSFER YÖNETMEL

(3) Türkiye'de hizmet görmekte olan yabanc diplomatlarn çocuklarnn Üniversite'ye ba³vurular, kontenjan ³art aranmakszn Üniversite Yönetim Kurulu tarafndan de§erlendirilir.
Ba³vurunun kabul edilmesi halinde her bir ö§renci için gerekli intibak program hazrlanr.
ALTINCI BÖLÜM
Merkezi yerle³tirme puanyla yatay geçi³
MADDE 25 - (1)

Ö§rencinin kayt oldu§u yldaki merkezi yerle³tirme puan, geçmek istedi§i diploma programnn taban puanna e³it veya yüksek olmas durumunda, ö§renci, hazrlk snf da dâhil
olmak üzere yatay geçi³ için ba³vuru yapabilir. Programa yatay geçi³e ili³kin ba³vuru takvimi,
ö§renci kontenjanna ili³kin esaslar ile yatay geçi³lere ili³kin usul ve esaslar Yüksekö§retim
Yürütme Kurulu tarafndan tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarnca ö§rencilerin ba³vurular Üniversite'nin ilgili kurullar tarafndan de§erlendirilerek yatay geçi³leri kabul edilir.
Ba³vurunun kontenjandan fazla oldu§u durumlarda ÖSYS puan en yüksek adaydan ba³layp
sralanarak kontenjan kadar adayn yatay geçi³i kabul edilir.
(2) Bu madde kapsamnda e§itim gördü§ü programdan farkl bir programa yatay geçi³ yapan
ö§rencilerin azami süreleri, programn azami süresinden kabul edildi§i snf çkartlarak hesaplanr.

Çe³itli programlara ili³kin hükümler
MADDE 26 - (1)

De§i³im programlarna katlp gitti§i yüksekö§retim kurumunda ald§ dersleri ba³ar ile tamamlayan ö§rencilerin yaryl kaybna u§ramamalarn sa§lamak için Üniversite ile ilgili yüksekö§retim kurumu arasnda de§i³im öncesi ders intibakn öngören protokol imzalanr.
(2) Üniversitedeki uluslararas ortak diploma programna devam eden ö§rencilerden, yurt d³ndaki yüksekö§retim kurumundan akademik ba³arszlk nedeniyle ili³kisi kesilenler, yurt içinde
gördü§ü yüksekö§renimdeki ba³ar notu esas alnarak, bu Yönetmelikteki geçi³ ³artlar çerçevesinde kendi yüksekö§retim kurumunda veya ba³ka bir yüksekö§retim kurumundaki e³de§er
bir diploma programna yatay geçi³ yapabilirler.
(3) Uluslararas ortak diploma programndan ayn üniversite veya ba³ka bir üniversite bünyesinde ayn alanda yürütülen di§er uluslararas ortak programlara; uluslararas ortak diploma
programlarndan yurt içindeki di§er diploma programlarna veya yurt içindeki bir diploma
programndan uluslararas ortak diploma programlarna yatay geçi³ler bu Yönetmelik hükümlerine göre yaplr.
(4) Özel ö§renci veya de§i³im programna katlan ö§rencilerin Üniversite'ye kurumlar aras yatay geçi³ yapmalar halinde sadece kaytl olduklar diploma programnda kabul edilmi³ olan
dersleri transfer edilebilir.

Özel durumlarda yatay geçi³
MADDE 27 - (1)

iddet olaylar ve insani kriz nedeniyle e§itim ö§retimin sürdürülemez oldu§u Yüksekö§retim
Kurulu tarafndan tespit edilen ülkelerde ö§renim gören ö§renciler Üniversite'ye yatay geçi³
ba³vurusu yapabilirler. Bu konuya ili³kin usul ve esaslar Yüksekö§retim Kurulu tarafndan
belirlenir.

Mevcut çift anadal ve yan dal programlar

GEÇC MADDE 1-(1) Bu Yönetmeli§in yürürlü§e girdi§i tarihten önce uygulanmaya ba³lanan
çift anadal ve yan dal programlarnda, Üniversitenin belirledi§i esaslar uygulanr.
Yürürlük
MADDE 28 - (1)

Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlü§e girer.

Yürütme
MADDE 29 - (1)

Bu Yönetmelik hükümlerini I³k Üniversitesi Rektörü yürütür.
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