İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ
USUL VE ESASLARI
Genel Kurallar
1. Üniversite bünyesinde yer alan, eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili Fakülte/Meslek
Yüksekokulu kurullarınca belirlenen, Senato tarafından onaylanan kontenjanlar dahilinde yatay geçiş
yapılabilir.
2. Ön lisans ve Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; Lisans programlarında ilk iki yarıyıl ile son
iki yarıyıla, Ön lisans programlarında ilk yarıyıl ile son yarıyıla yatay geçiş yapılamaz.
3. 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 eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma
programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
4. Yatay geçişte;
a) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren Mimarlık programları için en düşük 200 000’inci sırada olan
adaylar,
b) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren Mühendislik programları için en düşük 240 000’inci sırada
olan adaylar, başvurabilir.
c. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi girişli öğrenciler için bu maddenin (a) ve (b) fıkraları uygulanmaz.
5. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime
kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş
yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
6. Yükseköğretim kurumlarında ikinci 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 dahilinde
yatay geçiş yapabilirler.
Öğretim Süresi
7. Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahildir.
Özel Yetenek Gerektiren Programlara Geçiş
8. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara kurum içi yatay geçişlerde adayların diğer
koşulların yanı sıra yapılacak yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
Bursun Devamı

9. Programlarında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında
burslarının devamı Mütevelli Heyetince belirlenir.
Başvuru Koşulları
10. İlgili öğretim yılına ait üniversitenin internet sayfasında ilan edilen yatay geçiş kontenjanlarına
başvurular, İstanbul Gedik Üniversitesi Kurum içi Yatay Geçiş Başvuru Formuyla, belirtilen tarihlerde ilgili
Fakülte/Meslek yüksekokulu Dekanlıklarına/Müdürlüklerine yapılır.
11. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmaya engel değildir.
Değerlendirme Öncelikleri
12. Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde sıralama, adayların geldikleri programdaki not
ortalaması ve halen kayıtlı oldukları programa girerken elde ettikleri giriş puanı dikkate alınarak yapılır.
Değerlendirme İşlemleri
13. Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
14. Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, belirlenmiş ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları
tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan
türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak
derslerindeki başarısı dikkate alınarak, belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana
göre geçiş sağlanır. Diploma Programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili yönetim kurulu kararı
üzerine yapılır.
15. Değerlendirme en yüksek puandan başlayarak GANO’ya göre yapılır. Kontenjan sınırındaki öğrencilerin
GANO'sunun aynı olması durumunda, üniversiteye yerleştirilmesinde esas alınan merkezi sınav puanı
dikkate alınır.
16. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100
üzerinden en az 60 olması ve başarısız dersi bulunmaması şartı aranır.
17. Bu yönergenin üçüncü maddesine göre başvuranlar; ağırlıklı genel not ortalaması ile başvuran adayların
yerleştirmesi bittikten sonra, boş kontenjan olması halinde yerleştirilir.
18. İlgili kurul, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini
dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder ve varsa öğrencinin
alması gereken ilave dersler ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Muaf edilen dersler genel not
ortalamasında hesaba katılır. Muafiyet ve intibak işlemleri yerleştirildikleri diploma programının bağlı
bulunduğu birimin yönetim kurulunca yapılır.
Sonuçların Bildirilmesi
19. Başvuru dosyaları, akademik takvimde belirtilen süre içinde sonuçlandırılır ve Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına bildirilir.

20. Her bir lisans/önlisans programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları,
üniversitenin internet sayfasında duyurulur.
21. Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir.
Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yapılmaması halinde sırayla yedek adaylar çağrılır.
22. Burada belirtilmemiş hususlarda “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılır.

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
KURUMLAR ARASI YATAY
GEÇİŞ USUL VE ESASLARI
Genel Kurallar
1. Kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki (isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından
içeriklerinin en az %80’i aynı olduğu tespit edilen) eşdeğer lisans/önlisans programları arasında ve
yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2. Ön lisans ve Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; Lisans programlarında ilk iki yarıyılı ile son
iki yarıyılına, Önlisans programlarında ilk yarıyıl ile son yarıyıla yatay geçiş yapılamaz
3. 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.
Öğretim Süresi
4. Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahildir.
Özel Yetenek Gerektiren Programlara Geçiş
5. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara yatay geçişlerde adayların diğer koşulların
yanı sıra yapılacak yetenek sınavına girip başarılı olmaları gerekir.
Başvuru Koşulları
6. Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi,
Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.
7. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilen ilgili öğretim yılına ait üniversitenin kurumlar arası
yatay geçiş kontenjanlarına başvurular, İstanbul Gedik Üniversitesi Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvuru
Formuyla belirtilen tarihlerde ilgili Fakülte/Meslek yüksekokulu Dekanlıklarına/Müdürlüklerine yapılır.
8. Yatay geçişte;
a. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren Mimarlık programları için en düşük 200 000’inci sırada olan
adaylar,
b. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren Mühendislik programları için en düşük 240 000’inci sırada
olan adaylar, başvurabilir.
c. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi girişli öğrenciler için bu maddenin (a) ve (b) fıkraları uygulanmaz.

KKTC üniversitelerinin mimarlık ve mühendislik programlarına ÖSYM’ce başarı sıraları gözetilmeksizin
merkezi olarak yerleştirilen ve kayıt olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, yukarıda a, ve b,
maddelerde belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.
9. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100
üzerinden en az 60 olması ve başarısız dersi bulunmaması şartı aranır.
10. Dokuzuncu maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak
istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
11. Bir yükseköğretim kurumundan 1 hafta ve üzeri uzaklaştırma cezası almış olan öğrencinin yatay geçiş
başvurusu kabul edilmez.
12. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmaya engel değildir.
13. Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için
kontenjan belirlenebilir. Kontenjan, her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını
aşmayacak şekilde olmalıdır.
14. Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için
başvurduğu lisans programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
15. Yurtdışında öğrenim gören ve YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş
yapmak isteyen TC ve KKTC uyruklu öğrencilerin, ÖSYS’den ilgili yılın lisans programları için gerekli
taban puanına sahip olması ya da aşağıdaki kriterlerden birini sağlamış olması gerekir.
SAT 1’den en az 1000,
ACT’den en az 21 puan
Abitur,
Fransız Bakaloryası,
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) ve
GCE A Level Sertifikası (en az iki ders),
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis),
İtalya Maturita (Diploma di Maturita)
16. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yatay geçiş yapılmak istenen lisans
programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip olanların başvurusu, üniversite senatosu
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurtdışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

17. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programa yatay geçiş için yabancı dil yeterlilik
sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen
başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
Değerlendirme İşlemleri
18. İlgili birimin yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyonlar, başvuruları adayların genel not
ortalaması ve yukarıda sayılan diğer ölçütleri dikkate alarak değerlendirir. Diploma Programına yatay geçiş
yerleştirme işlemleri ilgili yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.
19. İlgili komisyon, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın
derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder ve varsa
öğrencinin alması gereken ilave dersler ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Muaf edilen dersler
genel not ortalamasında hesaba katılır. Muafiyet ve intibak işlemleri yerleştirildikleri diploma programının
bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulunca yapılır.
Sonuçların Bildirilmesi
20. Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
21. Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir.
Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yapılmaması halinde sırayla yedek adaylar çağrılır.
22. Burada belirtilmemiş hususlarda “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılır.

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ
BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Not Dökümü (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, katıldığı bütün dersleri ve
bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı (kapalı zarf içinde).
2. İlgili yılın YGS/LYS Sonuçları
3. İlgili yılın ÖSYS Sonuçları
4. Yurtdışı kontenjanlara başvurularda, 2. ve 3. maddelerde belirtilen belgelerin eşdeğerleri
5. Yurtdışı üniversitelerden yatay geçiş amacıyla başvuran adaylar için, üniversitenin YÖK tarafından onaylı
denklik belgesi.

6. Yurtiçinden başvuran adayların halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları disiplin
durumunu belirten belge.
7. Öğrencilerin “transcript”lerinde yer alan derslerin ders tanımları.
8. Varsa YÖK’nun kabul etmiş olduğu yabancı dil sınavlarının sonuçlarını gösterir belge.

