İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLAR ARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ
ESASLARINA İLİŞKİN
YÖNERGE
DAYANAK
MADDE 1- Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik"e dayanılarak hazırlanmıştır.

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ Başvuru
ve Değerlendirme Koşulları
MADDE 2 - İstanbul Arel Üniversitesi'nin önlisans veya lisans eğitim-öğretim programlarında kayıtlı
bulunan öğrencilerin bir başka programa geçmek üzere yapacağı başvurular aşağıda sıralanan koşullar
doğrultusunda kabul edilir ve değerlendirilir:
1. Başvuru yapacak öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu'nun Yükseköğretim Kurumları
Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliği'nde
belirtilen "ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen
öğrencinin yerleştirilmesinde esas alınan merkezi sınav puanının, yatay geçiş yapmak istediği
programla ilgili olarak, merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla yurt içindeki üniversitelerde kayıt
yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şarttır" önkoşulunu sağlamaları
gereklidir.
2. Üniversite içi geçişler, kayıtlı olunan dört yıllık lisans programlarından eşdeğer eğitim öğretim
yapan dört yıllık lisans, kayıtlı olunan iki yıllık önlisans programlarından ise ancak eşdeğer
eğitim öğretim yapan iki yıllık önlisans programlarına yapılabilir.
3. Yatay geçiş yapacak öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı hariç, önlisans diploma
programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile
lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapamaz.
4. Bir programda burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş
yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.
5. Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre öğrenci alan önlisans/lisans programları için başvuru
koşullarını yerine getiren adaylar yetenek sınavına alınırlar.
6. Herhangi bir nedenle yıl/yarıyıl kaybı olan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
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7. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrencilerin yatay geçiş
başvuruları kabul edilmez.
8. Disiplin cezası nedeniyle ilişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin başvuruları kabul
edilmez.
9. 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.
10. 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.
11. Önlisans/Lisans programlarına yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim
görmekte olduğu program veya bölümde almış olduğu bütün derslerden başarılı olması
gereklidir (GNO:2.00 olmalı ve İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen FF, NA gibi başarısızlığı gösteren veya DC, DD gibi şartlı
geçmeyi ifade eden notlar bulunmamalı)
12. Başvurulan kontenjandan fazla olması halinde öğrencilerin GNO'su göz önünde tutularak
sıralamaları yapılır.
13. Bölümler arası yatay geçiş yapmak için istenilen bölümün ya da programın bağlı olduğu
Fakülte Dekanlığı'na veya Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne başvurulacaktır.

14. Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin geldikleri birimdeki süreleri dikkate alınarak öğrenim
süreleri, azami süre olan önlisans için dört yıl, lisans programları için yedi yıllık süre içinde
değerlendirilir.

Kontenjan
MADDE 3 - İstanbul Arel Üniversitesi'ne bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun
kendi bünyesinde veya Üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, bünyesindeki eşdeğer
düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde
yatay geçiş yapılır.
(2) Kontenjan, ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzu'nda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde
onbeşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
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Başvuru Belgeleri
MADDE 4 - Başvuru belgeleri şunlardır:
1. Başvuru Formu (Dilekçe)
2. Onaylı Not Çizelgesi (Transkript)
3. Ders İçerikleri
4. Adayın disiplin durumunu belirten belge
5. %10 belgesi (2. öğretim öğrencileri için)
Başvuru Takvimi
MADDE 5 - Başvuru takvimi aşağıdaki şekilde belirlenir:
..._.../../20... Başvuru
..._.../../20... Başvuruların Değerlendirilmesi ve İlanı
..._.../../20... Asil Kayıtlar ..._.../../20... Yedek Kayıtlar
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
Başvuru ve Değerlendirme Koşulları
MADDE 6 - İstanbul Arel Üniversitesi'nin önlisans veya lisans eğitim-öğretim programlarına yatay
geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yapacağı başvurular aşağıda sıralanan koşullar doğrultusunda kabul
edilir ve değerlendirilir:
1. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması (4'lük sistemde ise en az
2.4 olmalıdır) şarttır. Önlisans/Lisans programlarına başvuru yapılabilmesi için, öğrencinin
öğrenim görmekte olduğu program veya bölümde almış olduğu bütün derslerden başarılı
olması gereklidir (Şartlı geçme anlamına gelen DC ve DD notları bulunmamalı).
2. Birinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş
yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş
başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece birinci fıkraya göre
başvuran adayların yerleştirilmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde
değerlendirilir.
3. Kurumlar arası yatay geçişler, kayıtlı olunan dört yıllık lisans programlarından eşdeğer
eğitim öğretim yapan dört yıllık lisans, kayıtlı olunan iki yıllık önlisans programlarından ise
ancak eşdeğer eğitim öğretim yapan iki yıllık önlisans programlarına yapılabilir.
4. Yatay geçiş yapacak öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı hariç, önlisans diploma
programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile
lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapamaz.
5. Açık Yükseköğretim ve dışardan (Ekstern) Yükseköğretim Kurumlarından geçiş
yapılamaz.
6. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrencilerin yatay
geçiş başvuruları kabul edilmez.
7. Disiplin cezası nedeniyle ilişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin başvuruları kabul
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edilmez.
8. Öğretim dili İngilizce olan bölümlere yatay geçiş yapacak adayların dersleri
izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Bu husus İstanbul Arel Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavı ile belirlenir. Adayların,
son iki yıl içinde TOEFL sınavından CBT-213, KPDS'den 75 veya IBT-79 ve üzeri aldıkları
puan ile aynı zaman diliminde IELTS sınavından 6,5 veya üzeri aldıkları puan da İngilizce
Yeterlik Sınavı yerine sayılabilir. Geldikleri üniversiteden hazırlık sınıfını atlamış olsalar dahi
yeterlik sınavına girerler.
9. Yurtdışındaki Üniversitelerden başvuran adayların, öğrenim gördükleri eğitim kurumlarının,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliklerinin onaylanması zorunludur.
10. Başvurulan kontenjandan fazla olması halinde öğrencilerin GNO göz önünde tutularak
sıralamaları yapılır.
11. Kayıtları yapılan öğrencilerin teslim ettikleri belgelerin asıllarının gelmesi ile kayıt kesinleşir.
12. Yanlış ve/veya eksik belge ve bilgi verdiği belirlenen öğrencilerin yaptıkları kayıtları iptal
edilir.
13. Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin geldikleri kurumdaki süreleri dikkate alınarak öğrenim
süreleri, azami süre olan önlisans için dört yıl, lisans programları için yedi yıllık süre içinde
değerlendirilir.
Kontenjan
MADDE 7 - Kurumlar arası yatay geçiş İstanbul Arel Üniversitesi'ne aynı düzeydeki eşdeğer diploma
programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde
yapılır.
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dışında, fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokullarının ilgili kurulları, 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. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu
kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim
Kuruluna Temmuz ayında ilan edilmek üzere bildirilir. Önlisans diploma programları için ikinci
yarıyılda açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından belirlenerek, en geç
Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
Başvuru Belgeleri
MADDE 8 - Başvuru belgeleri şunlardır:
1. Başvuru Formu (Dilekçe)
2. Onaylı Not Çizelgesi (Transkript)
3. Adayın disiplin durumunu belirten belge
4. Ders İçerikleri
5. Onaylı Diploma fotokopisi
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6. ÖSYS sonuç belgesinin onaylı fotokopisi
7. Varsa TOEFL, IELTS, KPDS sınavlarının sonuçlarını gösterir belge (İngilizce öğretim
yapan bölümler için)
8. Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi
9. Savcılık belgesi
Başvuru Takvimi
MADDE 9 - Başvuru takvimi aşağıdaki şekilde belirlenir:
..._.../../20... Başvuru
..._..,/../20... Başvuruların Değerlendirilmesi ve İlanı
..._.../../20... Asil Kayıtlar ..._.../../20... Yedek Kayıtlar
Yürütme
MADDE 10 - Bu Yönerge, İstanbul Arel Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
MADDE 11 - Bu Yönerge'yi Rektör yürütür.
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