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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

 

Amaç  
MADDE 1 – (1)  Bu Yönergenin amacı, İstanbul Okan Üniversitesi ön lisans ve lisans 

düzeyindeki kayıtlı öğrencilerinin farklı diploma programlarına ve diğer yükseköğretim 
kurumlarındaki öğrencilerin İstanbul Okan Üniversitesi eşdeğer diploma programlarına yatay 
geçişleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, İstanbul Okan Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeyindeki 

diploma programlarına yapılacak her türlü yatay geçişlere ilişkin işlemleri ve hükümleri kapsar. 
 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (e) bendi, 24 Nisan 2010 tarih 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’in 
ilgili maddelerine ayrıca güz ve bahar yatay geçiş uygulama esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar  
MADDE 4 – (1)  Yönergede geçen ;  
a. Diploma programı : Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya 

bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere ön lisans veya lisans diploması düzenlenen 
yükseköğretim programlar  

b. Düzey: Ön lisans veya lisans diploma programlarından her birini, 
c. Eşdeğer diploma programları:  İlgili yönetim kurulu tarafından içeriklerinin benzer 

olduğu tespit edilen diploma programlarını ifade eder, 
d. Puan Türü: ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına öğrenci yerleştirmede 

kullanılan puanın türünü ifade eder. 
e. Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç geçiş yapmak istediği 

döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını, 
f. İlgili yönetim kurulu: İstanbul Okan Üniversitesi bünyesindeki Fakültelerin ve Meslek 

Yüksek Okulları’nın yönetim kurullarını, 
g. İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş halinde, geçiş yapılan programın 

müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı, 
h. Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, 
i. Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin İstanbul Okan Üniversitesi’nin aynı düzeydeki 

diğer diploma programlarına geçişini, 
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j. Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar 
tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka 
bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek 
yüksekokullarına yapılan geçişi, 
 

ifade eder.  
 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler  
 

Kontenjan  

MADDE 5 – (1) Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı 
yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen kontenjan 
ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.  

(2) Kontenjanlar, senatonun belirlediği şartlar ve taban puanlar birlikte son başvurudan 15 gün 
önce üniversitemizin internet sitesinde ilan edilir. 

 

Yatay Geçişler  
MADDE 6 – (1) Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans 

diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans 
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arası Geçiş esaslarına göre yatay geçiş yapamaz ancak; merkezi 
yerleştirme puanı ile hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere her yarıyılda yatay geçiş için başvurusu 
yapılabilir. 

(2) Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not 
ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya 4.00 üzerinden 2,29 olma şarttı aranır. 

(3) İkinci öğretim diploma programlarından sadece ikinci öğretimdekilere yatay geçiş 
yapılabilir. Ancak, başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk % 10’una girerek üst sınıfa geçen 
öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. 

(4) 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 ve geçmek istediği programın ders içeriklerinin en az %80 oranında 
denkliği olması gerekmektedir. Bu şartı tanımayan öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi 
yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit 
veya yüksek olması gerekir. 

(5) Yatay geçiş başvurusu yapan adayların, zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlar için 
muafiyet şartlarını sağlamaları, sağlayamadıkları takdirde ilan edilen tarihlerde sınava katılmaları 
ve sınav sonuçlarına göre başarısız olan öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfını okumaları 
gerekmektedir. 
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(6) Bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olmayan öğrencilerin başvuruları kabul 
edilmez. 

(7) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 
(8) Adayların yatay geçiş başvurusu yaptıkları dönemde uzaklaştırma cezası ile disiplin 

cezası almamış olası gerekmektedir. 
(9) Üniversitenin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yatay 

geçişlerde, diğer şartların yanı sıra başvurulan programın yetenek sınavında da başarılı olma şartı 
aranır. 

 

 

Başvuru ve Değerlendirme  
MADDE 7 – (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen 

süre içerisinde yapılır. 
(2) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan 

komisyonlar, aşağıdaki kriterlere göre yapılır. 
a. Başvurular, adayların genel not ortalaması sıralamasına göre, 
b. Adayın geçmek istediği programın başarı şartının yanı sıra ders içeriklerinin en az % 80 

oranında eşdeğerliliğine, 
c. Farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanına göre sıralanıp 

değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçişler sağlanır. 
(3)  Yatay geçiş yapan öğrencinin toplam öğrenim süresi ayrıldığı programda okuduğu süre de 

dâhil olmak üzere İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim ve Öğretim, Sınav 
Yönetmeliği’nde belirtilen süre kadardır. 

 

       

Sonuçların ilanı ve intibak programı 
MADDE 8– (1)  Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların 

değerlendirme sonuçları, öğrencilere bildirilir.  
1) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek 

aday listesi belirlenir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla 
yedekler çağrılır.  

2) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş 
yaptığı programın derslerini dikkate alarak, ilgili kurulun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi 
yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave 
derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. 

3) Bu Yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi 
tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş 

 

 

Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı 
MADDE 9– (1) Bir fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun kendi 

bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuar veya 
meslek yüksekokulu bünyesindeki aynı düzeydeki diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

(2) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya 
meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul, 
konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı 
belirlenebilir. 

(3) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı 
belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dâhil 
olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci 
kontenjanının yıllık yüzde on beşini geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek ilgili yönetim 
kurulları tarafından karara bağlanır. Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan yatay geçişlerde ayrıca 
kontenjan ilan edilir. 

(4) Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem de yatay geçiş yapmak istediği 
programlarının varsa ön koşullu tüm derslerini vermiş olması,  hem ön lisans hem de lisans 
programları için bitirmiş olduğu dönemlere ait genel ağırlıklı genel not ortalamasının en az 100 
üzerinden 60 – 4.00 üzerinden 2,29 olması gerekmektedir. Ayrıca mevcut derslerin ders 
içeriklerinin geçmek isteği programdaki derslerin ders içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olması 
şartı aranır. 

(5) 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. 

(6) Lisans düzeyindeki programların Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan diploma 
programlarına kayıtlı öğrenciler, kurum içi yatay geçişlerde bahar yarıyılında sadece Ek Madde 1 
kapsamında yatay geçiş işlemi yapıldığından başvuru yapamazlar. Ancak güz yarıyılda diğer 
şartların yanı sıra üniversitemizin Özel Yetenek Sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

(7) Yatay geçiş başvurusu birden fazla diploma programlarına yapılabilir. Başvuru yapılırken 
başvuru yapılacak program sayısı kadar başvuru evrakı teslim edilmelidir. 

(8) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların varsa ÖSYS Kılavuzunda yer alan 
programın özel koşulları taşıması ve belgelendirmesi gerekmektedir. 

(9) Başarı Şartı aranan programlara başvuru yapan adayların, başvuru yaptıkları programlar 
için ilgili yıldaki ÖSYS kılavuzunda yer alan başarı sırası aranmaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş 

 

Kurumlar arası Yatay Geçiş Kontenjan ve ilanları 
MADDE 10– (1) Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yatay 

geçiş aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 
yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır ve Yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve 
değerlendirme takvimi, üniversitemizin internet sitesinde ilan edilir. 

(2) Ön lisans 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; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve 
üçüncü sınıfları için, yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı 
içinde ilân edilir. 

(4) Lisans derecesi verilen diploma programlarından bahar yarıyılında sadece merkezi 
yerleştirme puanı ile geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek 
olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. 
 

 

Geçiş şartları 
1) Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem de yatay geçiş yapmak istediği 

programlarının varsa ön koşullu tüm derslerini vermiş olması,  hem ön lisans hem de lisans 
programları için bitirmiş olduğu dönemlere ait genel ağırlıklı genel not ortalamasının en az 100 
üzerinden 60 – 4.00 üzerinden 2,29 olması gerekmektedir. Ayrıca mevcut derslerin ders 
içeriklerinin geçmek isteği programdaki derslerin ders içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olması 
şartı aranır. 

2) Birinci maddedeki başarı şartını sağlayamayan adaylar merkezi yerleştirme puanı geçiş 
yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek ise yatay geçiş başvurusu 
yapabilir. 

3) Başarı Şartı aranan programlara başvuru yapan adayların, başvuru yaptıkları programlar 
için ilgili yıldaki ÖSYS kılavuzunda yer alan başarı sırası aranmaktadır. 

4) Eğitim Dili tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlarımıza başvuru 
yapan adayların yabancı dil şartını sağlaması, yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı 
dil hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir. 

5) Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri 
yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans 
programlarına geçiş yapabilirler. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa), 

6) Öğrencilerin merkezi yerleştirme puanı ile sadece bir defa yatay geçiş yapabilmesine, İlgili 
başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş 
yapamazlar. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi 
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yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru 
tarihlerinde geri dönebilirler. 

7) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans 
ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler 
çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim 
kurumlarına yatay geçiş yapabilirler. Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10. maddesinde 
sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler diğer 
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuramazlar. 

8) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans 
ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliğinin 10. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile 
ilişiği kesilmeyip bir gerekçe ileilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki 
yıl içinde diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlararası 
yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir. 

9) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesinin 5.ve 6.sınıfından başarısızlık hariç sağlık 
sorunları nedeniyle askeri öğrenci vasfını kaybettiği için ilişiği kesilenlerin yükseköğretim 
kurumları tıp fakültesine yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş 

 

 

Kontenjanlar  

MADDE 11– (1) Yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş ile aynı 
düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve üniversitemiz tarafından yayınlanan 
kontenjanlar çerçevesinde yapılır.  

(2) Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş 
kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları 
kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile 
birlikte üniversitemizin internet sitesinde yayınlanır.  

(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı 
yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o 
programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez.  

(4) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim 
programlarına geçiş hakkı güz yarılında verilmiş olup, bahar yarıyılı yatay geçiş yapamazlar.( 
KKTC' dâhil)  
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Geçiş şartları 
1) Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışı öğrenim gördüğü 

yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye 
yetkili bir kurum olarak yükseköğretim kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma 
programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite 
tarafından kabul edilmesi şartı aranır. 

2) Yurt dışındaki ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim 
kurumlarına geçiş için, öğrencinin ilgili Yönetmeliğin 12. maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen 
kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır. 

3) Yurtdışında öğrenimine başlayan öğrencilerden Türkiye’deki yükseköğretim programlarına 
yatay geçiş başvurularında yurtdışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön 
lisans ve lisans programları için ilgili yıldaki puan türleri ve taban puanları sağlama şartı aranır. 
Başvuru sırası aranmayan programlar için merkezi yerleştirme sınavına girdiği yıl itibari ile geçmek 
istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, 

geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma 
programının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. 

4) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim 
programlarına 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, üniversiteler tarafından belirlenen 
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.” Hükmü yer almakta olup konuya ilişkin duyuru her yıl yayımlanan 
ÖSYS kılavuzlarında yayımlanmaktadır. Adı geçen yönetmeliğin 11.maddesinin 2.bendinde “ 
Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait 
genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şartı aranır.” Hükmü yer almaktadır. 
Yurtdışından yurtiçine yatay geçişlerde diğer yatay geçiş şartları ile birlikte yukarıda belirtilen 
yönetmeliğin 14/5 maddesinde yer alan şartında saylanması gerekmekte olup, söz konusu şartları 
sağlayamayan öğrencilerin yatay geçişleri yapılmayacaktır.  

5) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Başarı Şartı aranan programlara başvuru 
yapan adayların, başvuru yaptıkları programlar için ilgili yıldaki ÖSYS kılavuzunda yer alan başarı 
sırası aranmaktadır. 

6) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak 
istediği yükseköğretim kurumundaki 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 üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş 
kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Özel Durumlar 

 

MADDE 12– (1) 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 yarıyıl 
dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde 
kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, Üniversitede 

gidecekleri diploma programının yerleştikleri yıl itibarıyla taban puanından daha yüksek olmak şartı 
ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.  

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte 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 az bir yıl okumuş ve yılsonu sınavlarının 
tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Bu yolla başvuran 
öğrenciler, yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.  

(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının Üniversiteye 
başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. 

Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli ders transfer işlemi yapılarak intibak 
programı hazırlanır. 

(4) Bu yönergede olmayan veya tereddüde düşülen konularda Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan 
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 
hükümleri geçerlidir. 

 

 

YEDİNCİ  BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  
 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge  
MADDE 13– (1) 22.06.2011 tarihli 79 nolu Üniversite Senatosu kararı ile yürürlüğe giren 

Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi, bu yönerge ile 
yürürlükten kaldırılmıştır.  
 

Yürürlük  
MADDE 14– (1) Bu yönerge 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren geçerlidir.  
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Yürütme  
MADDE 15– (1) Bu yönerge İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

İstanbul Okan Üniversitesi Senatosu'nun 11.09.2019 tarih ve 207 sayılı toplantısında görüşülmüştür. 
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