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T.C. 

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 

ÖN LİSANS DÜZEYİNDEKİ DİPLOMA PROGRAMLARINDA KURUMİÇİ,  

ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ DİPLOMA PROGRAMLARINDA 

KURUMLARARASI (YURTİÇİ-YURTDIŞI) VE MERKEZİ YERLEŞTİRME  

PUANI İLE YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

        Amaç ve Kapsam 

        MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Bilim Üniversitesi önlisans ve lisans 

düzeyi öğrencilerinin ve diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin İstanbul Bilim 

Üniversitesi eşdeğer diploma programlarına yatay geçişleri ile ilgili usul ve esasları 

düzenlemektir. 

        Dayanak 

        MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 24.04.2010 gün ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve aynı yönetmeliğin ek 1 inci maddesi (merkezi 

yerleştirme puanı ile yatay geçiş) uyarınca yapılacak “Yatay Geçiş İşlemlerinde Uygulanacak 

Usul ve Esaslar” hakkında 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları 

hakkında 12.01.2015 tarih 1355 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısına dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

        Tanımlar 

        MADDE 3- (1) Yönergede geçen; 

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması(AGNO): Öğrencinin geçiş yapmak istediği döneme 

kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını, 

b) Birim: İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokullarını, 

c) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya 

bölüm/programların belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans 

diploması düzenleyen yükseköğretim programlarını, 

d) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini, 

e) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından 

içeriklerinin en az yüzde sekseninin aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını, 

f) İlgili yönetim kurulu: Yatay geçiş başvurusunun yapıldığı fakülte, yüksekokul veya 

meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

g) İntibak programı: Yatay geçiş yapılan diploma programının müfredatına uyum 

sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı, 

h) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, 

i) Kurum içi yatay geçiş: Üniversite önlisans programlarında aynı düzeydeki diğer 

önlisans diploma programlarına geçişi, 

j) Kurumlar arası yatay geçiş: Yurtiçinde veya yurt dışında bulunan bir yükseköğretim     

kurumundan başka bir eşdeğer diploma programına yapılan geçişi, 
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k) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı 

öğrencinin giriş puanını, 

l) Yükseköğretim öğrenci veritabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tüm 

yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören 

öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu merkezi veritabanını, 

        ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş 

 

Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı  

MADDE 4 – (1) İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

içerisinde, aynı düzeydeki diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen 

kontenjanlar dâhilinde kurum içi yatay geçiş yapılabilir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları 

her bir diploma programı için ayrı ayrı belirlenir. 

        (2) İlgili yönetim kurulu tarafından hangi dönem ve hangi diploma programları için 

kontenjan belirleneceği karara bağlanır ve Senato’nun onayı ile kesinleşir. Bu kontenjanlar, 

ilan edileceği her yıl için ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzunda 

öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde onbeşini (%15) geçemez. Üniversitemizin bir 

programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş 

yaptıklarında bursları devam eder. 

        (3) Öğrenim süresi, 2 yıl olan önlisans diploma programının; ikinci yarıyılı için 

kontenjan ayrılır.  

        (4) 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. 

        (5) Aynı birimin aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime 

kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. 

  

Kurum içi yatay geçiş koşulları  

MADDE 5 – (1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş 

yapılamaz.  

        (2) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. 

Yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci 

öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.  

        (3) Kurum içi yatay geçişler yalnızca önlisans diploma programları arasında yapılabilir.  

        (4) Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu 

dönemlere ait genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi 

olmaması şarttır.  

        (5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş 

yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu 

yarıyılın ilk yüzde onuna girerek bir üst yarıyıldan ders almaya hak kazanan öğrenciler birinci 

öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.  

        (6) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması 

gerekir. 

        (7) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 
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Kontenjan, başvuru ve değerlendirme koşullarının ilanı  

MADDE 6– (1) Başvuru koşulları, kontenjanlar, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban 

puanları, varsa senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği 

günden en az 15 gün önce İstanbul Bilim Üniversitesi web sayfasında duyurulur.  

Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte ilgili birime yapılır. 

  
Başvuru ve değerlendirme 

MADDE 7 – (1) Kurum içi diploma programları arasındaki yatay geçiş başvuruları, sadece ilan 

edilen süre içerisinde yapılır.  

        (2) Kurum içi yatay geçiş başvurularının, bu Yönergenin dördüncü ve beşinci maddelerine 

göre geçerli olup olmadığı, ilgili yönetim kurulunca her bir diploma programının sorumlusundan 

oluşturulan yatay geçiş komisyonu tarafından ön değerlendirme yapılmak suretiyle belirlenir. 

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 değerlendirilir. 

        (3) Kurum içi yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi de yatay geçiş komisyonu 

tarafından yapılır ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.  

        (4) Başvurusu geçerli olan adayların sayısının kontenjandan fazla olması halinde, her bir 

diploma programına geçiş imkânı sağlamak üzere, ayrılan kontenjan diploma programlarına 

paylaştırılır. Her bir diploma programından başvuran adaylar kendi içinde AGNO’larına göre 

sıralanır, Yerleştirmede AGNO’su eşit olan adaylardan ÖSYS Yerleştirme Puanı yüksek 

olanlara öncelik verilir. Not ortalamasının eşit olması halinde ÖSYM puanı yüksek olan tercih 

edilir. 

 

Sonuçların ilanı ve muafiyet işlemleri  
MADDE 8 – (1) Kurum içi yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan  

tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde web 

sayfasında ilan edilir. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak 

tebliğ edilir.  

        (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.  

        (3) İlgili komisyon, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş 

yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceğini, 

varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf 

tutulması gereken dersleri belirler.  

        (4) Bu Yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin bilgileri, kayıt işlemi tamamlanıp, 

intibak işlemleri kesinleştikten sonra Öğrenci Otomasyon Sistemine girilir. En geç 15 gün 

içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Öğrenci Veri Tabanı’na 

(YÖKSİS) yüklenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş 

 

Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları 

MADDE 9 – (1) İstanbul Bilim Üniversitesi içinde yer alan birimlerin bünyesindeki diploma 

programlarına, diğer üniversitelerin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından 

yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar 

çerçevesinde yapılır. 

        (2) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş 

genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan 
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programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört, kurumlar arası yatay 

geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. 

        (3) İlgili yönetim kurulu kararıyla, geçişin yapılacağı diploma programının giriş 

yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği 

kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan 

öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. 

        (4) İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar; lisans ve önlisans programları 

(güz yarıyılı) için en geç Haziran ayının ikinci haftası sonunda, önlisans diploma programları 

(bahar yarıyılı) için ise en geç Aralık ayının ikinci haftası sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına bildirilir. Bu ilave kontenjanlar ilan edilmek üzere Rektörlükçe, sırasıyla en geç 

Haziran ve Aralık ayları sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu’na bildirilir. 

 

Kurumlar arası yatay geçiş koşulları 

MADDE 10 – (1) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma 

programları arasında yapılabilir. 

        (2) Kurumlar arası 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, başvurduğu sınıfın alt sınıflarından başarısız dersi olmaması gereklidir. 

        (3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş 

yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş 

başvurusu yapabilir. 

        (4) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma 

programlarının ilk sınıfı ile son sınıfına yatay geçiş yapılamaz. 

        (5) 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 dahilinde yatay geçiş yapabilirler. 

        (6) Açık veya uzaktan öğretimden diploma programlarından yatay geçiş başvurusu kabul 

edilmez. 

        (7) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

        (8) 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. 

         (9) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması 

gerekir. 

 

Kontenjan, başvuru ve değerlendirme koşullarının ilanı 

MADDE 11 – (1) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile 

başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında ilan 

edilir. 

        (2) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile 

başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise 

Temmuz ayı içinde ilan edilir. 

        (3) Lisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru 

ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir. 
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Başvuru ve değerlendirme 

MADDE 12 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde 

yapılır. 

        (2) Kurumlar arası yatay geçiş başvurularının bu yönergenin onuncu ve on birinci 

maddesine göre geçerli olup olmadığı ilgili yönetim kurulunca oluşturulan yatay geçiş 

komisyonu tarafından ön değerlendirme yapılmak suretiyle belirlenir. 

        (3) Kurumlar arası yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi de aynı yatay geçiş 

komisyonu tarafından yapılır ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

        (4) Başvurusu geçerli olan aday sayısının ilân edilen kontenjandan fazla olduğu 

durumlarda, asil aday sayısı kadar yedek aday da belirlenir. Yerleştirmede AGNO’su eşit olan 

adaylardan ÖSYS Yerleştirme Puanı yüksek olanlara öncelik verilir. 

         (5) Bu yönergenin onuncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre başvuranların durumları; 

ağırlıklı genel not ortalaması ile başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra, boş kalan 

kontenjan olması halinde değerlendirilir. 

 

Sonuçların ilanı ve muafiyet işlemleri 

MADDE 13 – (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların 

değerlendirme sonuçları, web sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri 

hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir. 

(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. 

(3) İlgili komisyon, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı 

programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceğini, varsa 

öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması 

gereken dersleri belirler.  

(4) Bu Yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin bilgileri, kayıt işlemi tamamlanıp, 

intibak işlemleri kesinleştikten sonra Öğrenci Otomasyon Sistemine girilir. En geç 15 gün 

içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Öğrenci Veri Tabanı’na 

(YÖKSİS) yüklenir. 

 

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş 

MADDE 14- (1) Senato kararıyla yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak 

yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program 

için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı 

yükseköğretim kurumları kontenjanları ile senato tarafından belirlenen başvuru şartları, 

kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Rektörlükçe, Haziran ayının sonuna kadar 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.  

(2) İstanbul Bilim Üniversitesine yurt dışı Üniversitelerden yapılan yatay geçiş başvurularında 

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 eşdeğerliliğinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul 

edilmesi şartı aranır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan veya eşdeğerliliği 

kurumumuzca kabul edilmeyen yurt dışı yükseköğretim kurumu programlarından gelenlerin 

yatay geçiş başvurusu değerlendirmeye alınmaz. 

(3) Ön Lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, Lisans diploma 

programlarının ilk sınıfı ile son sınıfına yatay geçiş yapılamaz. 
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(4) Yabancı dile yönelik hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler hazırlık sınıfı hariç ilave en az bir 

yıl okumuş olmalıdırlar. 

(5) Kurumlar arası yurt dışı yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş 

olduğu dönemlere ait not ortalamalarının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 

olması, başvurduğu sınıfın alt sınıflarından başarısız dersi olmaması gereklidir. 

(6) Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin, başarı durum belgesi(transkripti)’nin 

doğruluğu Üniversitemiz tarafından ilgili Konsolosluk kanalıyla onaylatıldıktan sonra yatay 

geçiş başvurusu değerlendirmeye alınır. 

(7) Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin Üniversitemizdeki 

programlara geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari 

puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, yurtdışı yatay geçiş 

kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş 

başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması 

gerekir. 

(8) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş 

yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersler ve 

notları aktarılabilir.  

 

Yabancı uyruklu öğrenciler  

MADDE 15 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o 

ülkenin uyruğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu Yönergenin 14 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi değildir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Usul ve Esasları 

 

Güz Dönemi  Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar 

MADDE 16- (1) Yurdumuzdaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt 

yaptırmış adaylar başvuru yapabilir. Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt 

yaptırmış adaylar başvuru yapamaz. 

        (2)  Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başvurduğu 

diploma programının ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. 

        (3)  Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de üçüncü madde 

şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabilir. 

        (4)  Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri 

diploma programının ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda ön 

lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilir(ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa). 

        (5) İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan 

öğrenciler başvuru yapamaz, (ilgili yılda ÖSYS’de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir 

sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.) 

        (6)  Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara 

sınıflar ve son sınıflar dahil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabilir; bu 

durumdaki adayların intibakı ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılır. 
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        (7) Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının her bir sınıfı için ilgili 

yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanlarının 

en fazla % 30’u kadar kontenjan ayrılır. 

        (8) Başvuran öğrenci sayısının güz dönemi için yayımlanan kontenjanı geçmemesi 

durumunda adayların kayıtları yapılır, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması 

durumunda ise ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın 

kaydı yapılır. 

        (9) Önlisans programlarında ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde 

sadece sınavsız geçiş öncelikleri dikkate alınacak, kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak 

ÖSYS puanı ile de öğrenci alınması durumunda sınavsız geçiş ile şartları sağlayan öğrencilere 

öncelik verilmek üzere diğer adaylar da ilgili ÖSYS puanına bakılarak sıralanacaktır. 

        (10)  Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden 

yararlanarak yatay geçiş yapabilir, bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan 

taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 

tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu öncelikler dikkate alınır, ayrıca, sınavsız geçiş ile 

yerleşen adaylar ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde başvuru yapabilirler. 

         (11)  DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam 

edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl 

için programın DGS puanına sahip olmaları gerekir, ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa 

öğrenciler o programa başvuru yapamaz. 

        (12)  İlk ve Acil Yardım programına başvuran adayların ÖSYS Kılavuzunda açıklanan 

özel koşulları sağlamaları gerekmektedir.  

        (13) Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler de söz konusu madde kapsamında 

şartları sağlamaları halinde başvuru yapabilir. 

        (14) Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa 

yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacaktır. Not ortalaması, 

başarı şartı vb. dikkate alınmayacaktır. 

 

B- Bahar  Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar 

MADDE 17- (1) Yurdumuzdaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt 

yaptırmış adaylar başvuru yapabilir.  

        (2) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başvurduğu diploma 

programının ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

        (3) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde 

şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabilir. 

        (4) Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başvurduğu diploma 

programının ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda ön lisans veya 

lisans programlarına geçiş yapabilir. 

        (5) Öğrenciler Ek Madde 1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir (ilgili dönem 

başvurularından önce Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş 

yapamaz.) Ancak söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi 

yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru 

tarihlerinde geri dönebilir. 

        (6) İlgili yılın ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan 

öğrenciler bahar dönemi için başvuru yapabilir. 
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        (7) Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara 

sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak başvuru 

yapabilirler, bu durumdaki adayların intibakı ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından yapılır. 

        (8) Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her 

bir sınıfı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci 

kontenjanının %20’sini geçmeyecek kadar kontenjan ayrılır. 

        (9) Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde başvuru yapılan 

yükseköğretim programına ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa, başvuru 

yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki 

ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanı dikkate alınır. 

        (10) İstanbul Bilim Üniversitesi tarafından ayrılan kontenjanlar ilan edilir, başvurular ve 

değerlendirmeler bahar eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yapılır.  

        (11) Başvuran öğrenci sayısının bahar dönemi için yayımlanan kontenjanı geçmemesi 

durumunda adayların kayıtları yapılır, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması 

durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı 

yapılır. 

        (12) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının, devam 

edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir. Adayların ilgili yıl için 

programın DGS puanına sahip olmaları gerekir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa 

öğrenciler o programa başvuru yapamaz. 

        (13) Öğrenci, kayıtlı olduğu programdan eşdeğer olmayan bir diploma programına güz 

döneminde kabul edilmesi halinde öğrenimine birinci yarıyıldan başlayabilir. Bahar 

döneminde kabul edilmesi halinde ise bahar döneminde açılan meslek dersleri ile güz 

döneminde başlayan ve bahar döneminde devam eden dersleri alamaz. Alamadığı derslere bir 

sonraki yılda devam ederek başarı koşulunu yerine getirmeden üst yarıyıllara devam edemez.  

        (14) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler de söz konusu madde kapsamında 

şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilirler. 

        (15) Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa 

yerleştiği yıldaki ÖSYM  merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır, başarı şartı aranmaz. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 18 - (1) Yatay geçişlere ilişkin takvim her yıl üniversite senatosu tarafından karara 

bağlanır.  

Öğrenim Süresi  

MADDE 19 - (1) Kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş ile diploma programını 

değiştiren öğrencilerin önceki diploma programında geçirmiş olduğu süreler öğrenim süresi 

hesabına katılır. Azami süre; programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak 

hesaplanır, toplam süre, kanunla belirtilen süreleri aşamaz.  

Öğrenim Ücreti Ödemeleri  

MADDE 20 - (1) Kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş ile diploma programını 

değiştiren öğrenciler, geçiş yaptıkları birimin diploma programının öğrenim ücretini öderler.  

        (2) Üniversite içi yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, ayrılacağı birimin o döneme ait 

öğrenim ücretini ödemiş ise, bu ücret geçişin yapıldığı birimin diploma programının öğrenim 

ücretine yansıtılır.  
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Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 21 - (1) 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 22 - (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme  

MADDE 23 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


