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KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI 

YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 

 

 

 

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

Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik çerçevesinde önlisans ve lisans programları yatay geçiş usul ve esaslarını 

düzenler.  

 

(2) Yatay geçişler, önlisans ve lisans düzeyinde Kurum içi Fakülte/Yüksekokul bünyesindeki 

diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma 

programları arasında yapılır. Bu kapsamda eşdeğer diploma programı, isimleri aynı olan veya 

ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen 

programdır.  

 

İngilizce Yeterlik Sınavı  
Madde 2- Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim dili İngilizce ağırlıklı olduğundan adayların 

dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Bu kapsamda öğrencilerin TOEFL 

IBT 79 veya IELTS 5,5 puana sahip olmaları ve bunları belgelendirmeleri şartı aranır. Söz 

konusu sınav puanları sınav tarihinden itibaren üç yıl geçerli kabul edilir. Uluslararası 

geçerliği olan yabancı dil belgesi olmayan başvuru sahipleri Kadir Has Üniversitesi İngilizce 

Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar ve söz konusu sınavdan en az 60 puan almaları zorunluluğu 

vardır. Söz konusu sınav, eğitim dili tümüyle İngilizce olmayan programlardan gelen (ÖSYS 

Kılavuzunda eğitim dilinin %30 vb. oranında İngilizce olduğu belirtilen kurumlar dahil) ve 

uluslararası nitelikte bir İngilizce sınav sonucu sunmayanlar için zorunlu ve başarılması 

gereken bir sınavdır. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak 

zorundadırlar. Önceden öğrenim gördükleri Kurum/Bölüm müfredatında hazırlık okulunu 

başarıyla tamamlamış veya muafiyet sınavını başarmış öğrenciler İngilizce yeterlik 

sınavından muaf tutulurlar.  

 

Kontenjanlar  

Madde 3- (1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma 

programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Madde 4-(e) 

bendine göre merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş için başvuru yapacaklarda bu şart 

aranmaz. 

 

(2) Kurumlar arası kontenjan, başarılı ve izlemiş olduğu program başvurduğu diploma 

programına eşdeğer olan öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 

yayınlanan kontenjandır.  

Kurumlar arası kontenjanda önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına; 

lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına, madde 4-(e) bendine göre 

merkezi yerleştirme puanı ile başvuru yapacaklar hariç, kontenjan açılmaz.  
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(3) Kurum içi kontenjan, Kadir Has Üniversitesi’nden başvuru yapan önlisans ve lisans 

öğrencilerinden, başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu program eşdeğer düzeyde 

olan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjandır.  

Kurum içi kontenjanda, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına; lisans 

diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına kontenjan açılmaz.  

Kurum içi kontenjan, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci 

genel kontenjanının yüzde onbeşini geçemez.  

 

(4) Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş kontenjanı, denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca tanınan ve başvurulan program ile eşdeğerliği Kadir Has Üniversitesi tarafından 

kabul edilen bir programda öğrenimlerini sürdüren başarılı önlisans ve lisans öğrencileri için 

Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kontenjandır.  

Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçişlerde, önlisans diploma programlarının 

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

kontenjan açılmaz.  

Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş kontenjanı, kurumlar arası kontenjanın 

yarısını geçemez.  

 

(5) Diğer Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş kontenjanı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile 

Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından Kadir Has Üniversitesi’nde eşdeğer 

bir programa geçiş için Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen kontenjandır.  

 

(6) Yatay geçiş kontenjanlarında ilan tarihinden sonra değişiklik veya kontenjanlar arasında 

aktarma yapılamaz. 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanı İçin Başvuru Koşulları 

Madde 4- Bu yönergenin 3. maddesinin (2) bendinde belirtilen adayların başvuru yapabilmesi 

için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.  

 

a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir Yükseköğretim Kurumunda aynı düzeyde eşdeğer 

bir diploma programına kayıtlı öğrenci olması zorunludur.  

 

b) Öğrencinin programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki yarıyılı tamamlamış 

olması zorunludur.  

 

c) Başvuruların değerlendirilmesinde kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait 

genel not ortalaması en az 2,5/4.00 olması zorunludur.  

 

d) (c) bendindeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak 

istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar kayıtlı olduğu 

programla aynı olmak kaydıyla (e) bendine göre yatay geçiş başvurusu yapabilir.  

 

e) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş: (Ek madde/1 - 21/09/2013 tarih ve 28772 sayılı 

RG) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin 

diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, 

hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından 

itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların 
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başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl 

için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının 

%10’unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla 

olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar 

adayın yatay geçişi kabul edilir. 

f) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, 

portfolyo, vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.  

g) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile 

öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da 

başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, 

merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz. 

h) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına 

yatay geçiş yapılabilir. 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.  

Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanı İçin Başvuru Koşulları  

Madde 5- Bu yönergenin 3. maddesinin (3) bendinde belirtilen adayların başvuru yapabilmesi 

için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.  

 

a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programına kayıtlı öğrenci 

olması zorunludur.  

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

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

olsun, Üniversite ile ilişiğinin kesilmemiş olması zorunludur.  

 

c) 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.  

d) Öğrencinin lisans programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki yarıyılı 

tamamlamış olması zorunludur.  

e) Öğrencinin daha önce almış olduğu derslerden yeni programında not ortalamasına 

sayılacak olanların ağırlıklı ortalamaları 2.00/4.00 den az olamaz.  
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f) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, 

portfolyo, vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.  

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

şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile 

öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma 

programlarına yatay geçiş yapılamaz. 

h) Bir programda burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş 

yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.  

 

Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Kontenjanı Başvuru Koşulları  

Madde 6- Bu yönergenin 3. maddesinin (4) bendinde belirtilen adayların başvuru yapabilmesi 

için, aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.  

 

a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir Yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer 

bir diploma programına kayıtlı öğrenci olması zorunludur.  

b) Öğrencinin programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki yarıyılı tamamlamış 

olması zorunludur.  

 

c) Başvuruların değerlendirilmesinde kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait 

genel not ortalaması en az 2,5/4.00 olması zorunludur.  

 

d) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, 

portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.  

 

e) Kadir Has Üniversitesi diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana 

sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı 

aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş 

başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 

f) Özel durumlarda yatay geçiş: (Ek madde/2 - 21/09/2013 tarih ve 28772 sayılı RG) 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. 

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Koşulları  

Madde 7-Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı Yükseköğretim Kurumlarından 

Kadir Has Üniversitesi’nde eşdeğer bir programa geçiş amacıyla yapılan başvurularda 

değerlendirme kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.  

 

YGS/LYS ve Eşdeğeri Puanlara İlişkin Koşullar  
Madde 8- (1) Uyruğu/uyruklarından biri TC veya KKTC olan adaylar kurumlar arası ve 

kurum içi yatay geçiş kontenjanlarına YGS/LYS puanı ile başvurmak zorundadır. Yurt 

dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Kadir Has Üniversitesi’ne yatay geçiş 
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başvurularında ÖSYS sınavlarındaki asgari puanlar veya bunlara eşdeğerliği kabul edilen 

sınavlar ve puanları (TCS, SAT vb.) aranır. 

 

(2) Yatay geçişte gözönüne alınacak YGS/LYS puan türü, başvurulan programın yerleştirme 

puan türüdür. Değerlendirmede öğrencinin üniversiteye girdiği yıl almış olduğu YGS/LYS 

puanları arasından, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği program için geçerli olan türdeki 

puanı gözönüne alınır.  

 

(3) Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumuna yurt dışından öğrenci kontejanından kabul 

edilmiş öğrenciler Kadir Has Üniversitesi’ne yatay geçiş başvurularında kayıtlı oldukları 

programa kabul edilmelerini sağlayan sınav sonuç belgelerini (TCS, SAT vb.) sunmak 

zorundadırlar.  

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler  
Madde 9-(1) Kadir Has Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin gerekli 

başvuru formunu doldurarak Akademik Takvimde belirtilen tarihe kadar aşağıdaki belgelerle 

birlikte başvurması gerekir:  

 

1. Başvuru formu  

2. İngilizce yeterlik belgesi  

3. Not döküm belgesi (transkript)  

4. Kayıtlı olduğunuz üniversitede disiplin cezası almamış olduğunuza dair belge 

 

5. Yurt içindeki üniversitelerden başvurular için ÖSYS sonuç belgesinin resmi onaylı kopyası 

(yurt dışı kontenjanından kayıt yaptırmış öğrenciler için programa kabul edilmelerini sağlayan 

sınav sonuç belgesi) 

6.Yurt dışındaki üniversitelerden başvurular için ÖSYS sınav sonuç belgesi ya da Kadir Has 

Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi‘nde belirlenen sınav sonuç belgelerinden 

biri  

7. Muaf olunan derslerin sınav sonuç belgeleri  

8. Derslerin içeriğini açıklayan belge  

9. Yurt dışı üniversitelerden başvuranlar için pasaportun resmi onaylı kopyası  

10. Yurt dışındaki üniversitelerden başvuranlar için YÖK Yurt Dışı Denklik Bürosundan 

temin edilecek denklik belgesi  

 

(2) Başvurunun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda belirtilen belgelerin 

son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye 

alınmaz.  

 

Başvuru Tarihleri  
Madde 10- (1) Başvuru tarihleri, ilgili yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı ve Üniversite tarafından internet adreslerinde ilan edilir. 

  

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

posta ile yapılır. Postada geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamadığı için veya 

eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara bildirim yapılmaz, bu 
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durumda olan adayların bilgileri internet adresinde duyurulur. Bu durumlarda başvuru ücreti 

ve evrakı iade edilmez.  

 

Değerlendirme  

Madde 11- (1) Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığınca başvuru koşulları açısından değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan 

adayların başvuruları reddedilir.  

 

(2) Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurularına ilişkin ön değerlendirme, Yüksek 

Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana 

Dal, Yan Dal İle Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 

işbu yönergede belirlenen ilkeler esas alınarak ilgili Yönetim Kurulları tarafından belirlenen 

ve üç kişiden oluşan yatay geçiş komisyonları tarafından yapılır.  

 

(3) Değerlendirmelerde; adayların giriş sınavı, genel not ortalaması, program uyumu 

gözönüne alınarak başarı notu belirlenir ve adaylar başarı notuna ya da ÖSYS puanına göre, 

asıl ve yedek adaylar olarak sıralanır. Asıl listeden yer alan en başarılı adaydan başlamak 

üzere kontenjan dahilinde kabul işlemleri yapılır.  

 

(4) Yeterli sayıda başvuru olmasına rağmen, kontenjanların akademik gerekçelerle 

doldurulmaması ilgili Bölüm Başkanlıklarının önerisi ile ilgili Yönetim Kurullarının 

takdirindedir. 

 

İntibak İşlemleri  
Madde 12- (1) Kadir Has Üniversitesi dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul 

edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları 

dersler, Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni 

programlarına sayılabilir. Bu dersler öğrencilerin dönem ve genel not ortalaması hesaplarına 

katılmaz, ancak ilgili dersler için muafiyet işlemi gerçekleştirilebilir. 

  

(2) Üniversite içi yatay geçişlerde öğrencilerin önceki programlarında aldıkları dersler ve 

notlar öğrencilerin yeni programlarındaki not ortalamalarında (program dışı sayılan dersler 

hariç) ve not belgelerinde yer alır. Farklı kodla alınmış içeriği aynı veya benzer olan dersler 

için eşdeğerlik işlemleri (intibak) yapılır.  

 

Azami Süre  
Madde 13-Yatay geçiş ile Kurum/Bölüm değiştiren öğrencilerin önceki 

kurumlarında/programlarında geçen süreleri öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre, 

Kanunla belirtilen süreleri aşamaz.  

 

Sonuçların İlanı  
Madde 14-Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversite internet sayfasında 

duyurulur. Sonuçlar hakkında adaylara bildirim yapılır.  

 

Eğitim Öğretim Ücretleri  
Madde 15-Yatay geçiş ile Kurum/Bölüm değiştiren öğrenciler bir programda burslu 

kontenjan dahilinde öğrenim görmekte iseler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat 



 

 

KHAS Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi (27.12.2010) 

 

Yönergede yapılan son değişiklik 04.12.2013 tarihli Senato kararı ile kabul edilmiştir. 
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etmiş sayılırlar. Bu öğrenciler, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından o yılın fiyat ve maliyet 

artışları göz önünde tutularak belirlenen eğitim ücretini öderler.  

 

Yürürlük  
Madde 16- Bu Yönerge Üniversite Senatosunun  27.12.2010 tarih ve 2010/19  sayılı 

toplantısında kabul edilerek, Mütevelli Heyeti Toplantısında onaylandığı 28.01.2011 tarihinde  

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

Madde 17- Bu Yönerge Kadir Has Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 


