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KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI 

YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 

 

 

 

Amaç, Dayanak ve Kapsam  

Madde 1- (1) Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş 

Yönergesi’nin amacı, Yükseköğretim Kurulu’nun 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”i çerçevesinde Kadir Has Üniversitesi önlisans ve 

lisans programlarına yatay geçiş usul ve esaslarını düzenlemektir.  

 

Tanımlar 

Madde 2- (1) Bu Yönerge’de geçen; 

a) Diploma Programı: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bölümlerin 

belirlenen yeterliliklerini sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması 

düzenleyen yükseköğretim programlarını, 

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

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

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

d) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme 

kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını, 

e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda 

yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu 

yönetim kurulunu, 

f) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, 

g) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki 

aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini, 

h) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumundan aynı düzeydeki başka bir 

yükseköğretim kurumuna yapılan geçişi, 
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i) Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi 

yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya 

yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı dahil olmak üzere yapılabilen yatay geçişi, 

j) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı 

öğrencinin giriş puanını, 

k) Üniversite: Kadir Has Üniversitesi’ni, 

ifade eder. 

 

İngilizce Yeterlik Sınavı 

Madde 3- (1) Kadir Has Üniversitesi’nin tamamen veya kısmen İngilizce öğretim yapılan 

programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için adayların dersleri izleyebilecek düzeyde 

İngilizce bilmeleri şarttır. Bu kapsamda öğrencilerin TOEFL IBT sınavından 78 puana sahip 

olmaları ve bunu belgelendirmeleri şartı aranır. Söz konusu belge sınav tarihinden itibaren iki 

yıl geçerli kabul edilir. Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesi olmayan adaylar Kadir 

Has Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar ve söz konusu sınavdan en az 60 

puan almaları zorunluluğu vardır. Söz konusu sınav, öğretim dili tamamen veya kısmen 

İngilizce olmayan programlardan gelen ve uluslararası nitelikte bir İngilizce sınav sonucu 

belgesi sunmayan adaylar için zorunlu ve başarılması gereken bir sınavdır. Adaylar geçerli 

İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. İngilizce yeterliliğini 

sağlayamayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’na devam ederler. İngilizce Hazırlık 

Programı’ndan muafiyete esas olabilecek diğer koşullar Senato tarafından değerlendirilir.  

 

Kurumlar arası yatay geçiş 

Madde 4- (1) Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki 

eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 

kontenjanlar ile başvuru ve değerlendirme takvimi çerçevesinde yapılır. 

(2) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, önlisans diploma 

programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile 

son iki yarıyılına kurumlar arası yatay geçiş yapılamaz. 

(3) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu 

dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. 
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(4) Üçüncü fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş 

yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar, birinci ve 

ikinci fıkradaki koşulları sağlamaları halinde, yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 

(5) 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, yatay geçiş 

yapmak istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, 

sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları 

çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her 

sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı 

oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, geçiş yapmak istedikleri 

diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile 

kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.  

Kurum İçi Yatay Geçiş 

Madde 5- (1) Üniversite bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programları arasında ilgili 

yönetim kurulu tarafından güz ve bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar dâhilinde en 

erken ikinci yarıyıla en geç beşinci yarıyıla olmak üzere yatay geçiş yapılabilir.  

(2) 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.  

(3) Kurum içi yatay geçişlerde öğrencinin başvuru sırasında Kadir Has Üniversitesi’ndeki bir 

lisans veya önlisans diploma programına kayıtlı olması ve o dönem sonunda hangi nedenle 

olursa olsun, Üniversite ile ilişiğinin kesilmemiş olması zorunludur.  

(4) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer 

şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 
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(5) Burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, başka bir programa yatay 

geçiş yaptıklarında burslarının devamı hususundaki esaslar senatonun kararı ve mütevelli 

heyetinin onayı ile belirlenir. 

 

Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş  

Madde 6- (1) Senato tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen 

kontenjanlar çerçevesinde yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin eşdeğer 

önlisans ve lisans diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  

(2) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş kontenjanları kurumlar arası yatay 

geçiş kontenjanın yarısını aşamaz. Yabancı uyruklu öğrenciler için belirlenecek kontenjan bu 

sınırlamaya tabi değildir. 

(3) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, önlisans diploma 

programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile 

son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

(4) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu 

programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 

olması şarttır. 

(5) Dördüncü fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş 

yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar, diğer 

koşulları sağlamaları halinde, yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 

(6) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında 

öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun önlisans veya lisans diploması vermeye yetkili 

bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma 

programının yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans programına eşdeğerliliğinin 

Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.  

(7) Yurt dışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin yatay geçiş başvurularının 

değerlendirilmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen asgari merkezi yerleştirme 

puanları ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve asgari puanlar esas alınır. Adayların 

yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara sahip olmaları gerekir. 

(8) KKTC dahil, yurtdışındaki herhangi bir yükseköğretim programına özel yetenek sınavıyla 

kayıt yaptıran öğrenciler, yurtiçi yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapamazlar. 

(9) Öğrencinin, anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi 

sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en 
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az bir yıl okumuş ve yılsonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş 

başvurusu için yeterlidir. İlgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay 

geçiş kontenjanı dışında değerlendirir. 

(10) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yükseköğretim 

kurumlarına başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 

değerlendirilir. 

(11) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu 

Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatay 

geçiş başvurusu yapabilirler. 

  

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Koşulları  

Madde 7- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim 

kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel 

kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans 

ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar arası 

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Kadir Has 

Üniversitesi’ne yatay geçiş yapabilirler. 

(2) Bu kurumlardan, Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Madde 13/2’de sayılan nedenlerle ilişiği kesilenler 

yatay geçiş için başvuramazlar. Bu kapsama girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra 

kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği 

tarihten itibaren iki yıl içinde Kadir Has Üniversitesi’ne geçiş için başvurabilirler. Bu 

başvurular kurumlararası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir. 

  

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş 

Madde 8- (1) Kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma 

programının taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler, hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere 

yatay geçiş için başvuru yapabilir.  

(2) Yatay geçiş başvuruları, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen usul ve esaslar 

çerçevesinde değerlendirilir.  
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Başvuru İçin Gerekli Belgeler  

Madde 9- (1) Kadir Has Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuru 

formunu doldurarak akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar aşağıdaki 

belgelerle birlikte yatay geçiş başvurusunda bulunması gerekir: 

 

1. Başvuru formu  

2. İngilizce yeterlik belgesi (Türkçe programlar hariç) 

3. Not çizelgesi (transkript)  

4. Kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunda disiplin cezası alınmamış olunduğuna dair belge 

5. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından yapılacak başvurular için ÖSYS sonuç belgesi  

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak başvurular için ÖSYS sınav sonuç 

belgesi ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç 

belgelerinden biri  

7. Kayıtlı olunan yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış öğretim planı ve ders 

içerikleri 

8. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından başvuranlar için pasaportun resmi onaylı kopyası  

9. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan adayların daha 

önce başka bir yükseköğretim kurumuna merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş 

yapmadıklarına dair belge 

10. Halen kayıtlı öğrenci olunduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış)  

11. Nüfus cüzdanı fotokopisi  

12. Muafiyet başvuru formu 

 

(2) Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Kadir Has Üniversitesi’ne elden ya da 

posta ile yapılır. Postada geciken ve/veya eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmaz. 

Eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara bildirim yapılmaz, bu 

durumda olan adayların bilgileri Üniversite internet sayfasında duyurulur.  

(3) Başvurular, gerekli belgeler yönünden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 

değerlendirmeye tabi tutulur. 

 

Değerlendirme  
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Madde 10- (1) Başvurularla ilgili ön değerlendirme, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans 

ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar arası 

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Kadir Has Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ve işbu yönergede belirlenen 

koşullar ve ilkeler çerçevesinde ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan ve üç kişiden 

oluşan yatay geçiş komisyonları tarafından yapılır. 

(2) Başvurular, yatay geçiş türüne göre, adayların genel not ortalaması, farklı puan 

türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve diğer kriterler çerçevesinde 

değerlendirilir ve ayrılan kontenjanlar uyarınca geçiş sağlanır. 

(3) Yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili yönetim kurulu kararı üzerine yapılır. 

(4) Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversite internet 

sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazanan adaylara kendileri hakkındaki karar yazılı 

olarak tebliğ edilir.   

(5) Koşulları sağlayan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday 

ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kontenjanı dolduracak sayıda başvuru 

yapılmaması halinde sırayla yedek adaylar çağrılır. 

 

İntibak ve Muafiyet İşlemleri  

Madde 11- (1) Yatay geçiş başvurusu kabul edilip Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 

daha önce kayıtlı oldukları diploma programlarından almış oldukları dersler, ilgili birim 

muafiyet ve intibak komisyonunun önerisi ve birim yönetim kurulu kararı doğrultusunda, yeni 

programlarına sayılabilir. İntibak, muafiyet ve not dönüşümü işlemleri, ilgili komisyonlar 

tarafından Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri 

Yönergesi’nde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.  

 

Azami Süre  

Madde 12- (1) Yatay geçiş öğrencilerinin önceki diploma programlarında geçen süreleri 

öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre, 2547 sayılı Kanunla belirtilen süreleri aşamaz.  

(2) Merkezi yerleştirme puanıyla eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş 

yapan öğrencilerin azami öğrenim süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf 

çıkartılarak hesaplanır.  

Yürürlük  
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Madde 13- Üniversite Senatosunun 20 Haziran 2016 tarih ve 2016-09 sayılı toplantısında 

kabul edilen bu yönerge aynı  tarihte yürürlüğe girer. Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte 

27.12.2010 tarihli Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş 

Yönergesi yürürlükten kalkar. 

 

Yürütme  

Madde 14- Bu Yönerge Kadir Has Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 


