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T.C. 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

MUAFİYET - İNTİBAK İŞLEMLERİ VE YATAY GEÇİŞ ESASLARI YÖNERGESİ 

(Kabulü:29.11.2019 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, yatay geçiş esasları ile İstanbul Gelişim Üniversitesine 

kayıt yaptıran öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve denkliği kabul edilen 

herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarılı / koşullu başarılı oldukları derslere 

ilişkin muafiyet ve intibak esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesine kayıt yaptıran önlisans ve lisans 

öğrencilerini kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 

üncü maddesi ve Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

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

İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede bulunan;  

a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,  

b) Program: Lisans/önlisans programını,  

c) Fakülte/Yüksekokul / Meslek Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 

Lisans/önlisans eğitimi yapılan Fakülte, Yüksekokulunu veya Meslek Yüksekokulunu  

d) Fakülte/Yüksekokul Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesinde lisans/önlisans eğitimi yapan 

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul kurullarını,  

e) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,  

f) İlgili Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde fakültelerde fakülte yönetim 

kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek 

yüksekokulu yönetim kurulunu, 

g) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,  

h) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,  

ı) Muafiyet ve İntibak Komisyonu: Bölüm/Program Başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim 

kurulunca oluşturulan ve öğrencilerin derslerle ilgili intibak işlemlerini yürüten komisyonu,  

i) Yatay Geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönetmelikteki 

esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme 

hakkı kazanmasını, 
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j) Taban Puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve 

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

öğrencinin giriş puanını, 

k) Kurum İçi Yatay Geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı 

düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini, 

l) 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,  

m) Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi 

yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması 

durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçişi,  

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

o) Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından 

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

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurum İçi, Kurumlar Arası,  

Yurtdışı ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişler  

 

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler 

MADDE 5 - (1) GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişlerde aynı düzeyde ve 

eşdeğer önlisans diploma programlarının ikinci ve üçüncü yarıyılına, lisans diploma 

programlarının üçüncü ve beşinci yarıyılına yatay geçiş yapılabilir. 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. 

(2) GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda 

bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29 (100 üzerinden 

60) olması şarttır. 

(3) Kurum içi geçişlerde 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. 

(4) GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler için yükseköğretim kurumlarında 

ikinci 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 

dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. 

(5) GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler için 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 
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programının o yılki taban puanına eşit veya  yüksek olması gerekir. Birinci veya ikinci öğretim 

diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş 

yapılabilir. 

(6) GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişlerde öğrencinin disiplin cezası almamış 

olması gerekir.  

(7) Burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, GANO ile kurum içi yatay 

geçiş yaptıklarında burslarının devamı konusundaki esaslar mütevelli heyetince belirlenir ve 

kontenjan ilanı sırasında web sayfasından duyurulur.  

(8) GANO ile Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvuruları nereye yapılacağı kontenjan 

ilanı sırasında web sayfasından duyurulur.  

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

(10) Kayıtlı olduğu programda azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler GANO kurum 

içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunamaz.  

 

Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş 

MADDE 6 - (1) Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar 

arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin 

yönetmelik hükümleri aynen uygulanır. 

 

Merkezi Puan ile Yatay Geçişler(Ek Madde – 1) 

MADDE 7 - (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği 

diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, kurum içi, 

kurumlar arası hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.  

(2) Yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları 

değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu 

durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay 

geçişi kabul edilir. 

(3) Merkezi Puan ile yatay geçişlerde öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekir.  

(4) Burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, Merkezi Puan ile kurum içi 

yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı konusundaki esaslar mütevelli heyetince belirlenir 

ve kontenjan ilanı sırasında web sayfasından duyurulur. 

(5) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt olduğu yıldaki merkezi 

yerleştirme puanlarının başvuracağı diploma programının ilgili yıldaki taban puanına eşit veya 

yüksek olması ve şartları sağlamaları durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilir. Ancak özel 

yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapamaz. 

(6) DGS yerleştirme puanı ile dikey geçiş yapılabilecek lisans programları ile özel yetenek 

sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler, mezuniyet alanlarına göre 

dikey geçiş yapabilecekleri programlara şartları sağlamaları halinde yatay geçiş başvurusunda 

bulunabilir. 

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

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

yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya 

lisans programlarına, ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa, geçiş yapabilirler.  



Doküman No: YN.51 / Yayın Tarihi: 29.11.2019 / Revizyon Tarihi:- / Revizyon No:00 

 4 / 6 
 

(9) Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir, ancak, söz konusu 

madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı 

kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler. 

(10) Kayıtlı olduğu programda azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler Ek Madde-1 ile 

kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunamaz.  

(11)Ek Madde – 1 kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş 

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

hesaplanır. 

 

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Muafiyet, İntibak Başvuruları ve Ekleri 

 

Muafiyet ve İntibak Başvuruları 

MADDE 8 - (1) Üniversiteye merkezi yerleştirme ile kayıt yaptıran öğrenciler programa ders 

kaydı yaptırdığı ilk yarıyılda akademik takvimde ilan edilen tarihler içinde daha önceki bir 

yükseköğretim kurumunda almış ve başarılı/koşullu başarılı olduğu derslerden muafiyet 

başvurusunda bulunabilir. Başvuru süresi içinde başvuru yapamayan ve mazeretleri ilgili 

yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler için de muafiyet işlemleri yapılabilir. 

(2) Yatay geçiş hakkı kazanan veya dikey geçiş ile yerleştirilen öğrenciler, başvuru sırasında 

daha önceki yükseköğretim kurumunda almış ve başarılı/koşullu başarılı olduğu derslerden 

muafiyet başvurusunda bulunabilir.  

(3) Eş zamanlı olarak ikinci bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrenciler de başarılı 

oldukları derslerden en geç ders ekleme bırakma süreci sonuna kadar muafiyet talebi için 

başvurabilir. 

(4) Muafiyet talebinde bulunulmayan ve ders kaydı yaptırıp başarısız olunan dersler için 

öğrenci yeni bir muafiyet talebinde bulunamaz. 

(5) Muafiyet ve intibak sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS)  üzerinden öğrencilere 

duyurulur. Öğrenciler duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde muafiyet 

verilmeyen dersler, ders notları ve yarıyıl veya sınıf intibakları için itirazda bulunabilir. İtirazlar 

ilgili birimlerce sonuçlandırılır ve Rektörlük Makamına en geç bir hafta içinde bildirilir. 

Öğrenciler itiraz talebinde bulunduğu ders/derslere itirazları sonuçlanıncaya kadar kayıt 

yaptırmak ve devam etmek zorundadır. İlgili birimlerce değerlendirilen ve sonuçlandırılan 

itiraz işlemleri için veya yeni bir ders muafiyeti ve intibak işlemi için öğrenci tekrar itiraz 

başvurusunda bulunamaz. 

 

Muafiyet Başvuru Ekleri    

MADDE 9 - (1) Muafiyet başvuru formlarına aşağıdaki belgeler eklenmelidir. 

a) Onaylı veya e-imzalı not döküm belgesi (transkript), 

b) Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu web sayfasında ilan edilen güncel 

ders içerikleri. Ders içeriklerinde onay aranmayacaktır ve gerektiğinde muafiyet ve 

intibak komisyonu tarafından kontrol edilecektir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Muafiyet ve İntibak İşlemleri 

 

Muafiyet ve İntibak İşlemleri  

MADDE 10 - (1) Muafiyet ve İntibak İşlemleri Fakülte ve Yüksekokullarda oluşturulan en az 

üç öğretim üyesi veya öğretim görevlisi tarafından yapılır. Komisyon üyelerinden birisi 

komisyonun başkanlığını yapar.  

(2) Muafiyet işlemlerinde dörtlü siteminden dörtlü sisteme not dönüşümlerinde İGÜ not 

dönüşüm tablosu dikkate alınarak, başarılı/koşullu başarılı dersler için not dönüşüm işlemi 

yapılır. Not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notu öğrencinin önceki eğitimi sırasında 

aldığı harf notunun altına düşürülemez, başarısız sayılamaz ve not dönüşümü sonrasında elde 

edilen harf notunun aldığı harf notundan yüksek olması halinde yüksek olan notu esas alınır. 

Fakat yüzlü not sisteminden dörtlü not sistemine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır. 

(3) İGÜ Not Dönüşüm Tablosunda not karşılığı bulunmayan başarılı harf ders notları için CC 

harf notu verilerek muafiyet işlemi yapılır.  

(4) Açık Yükseköğretim Kurumlarından alınan ve başarılı veya koşullu başarılı olunan dersler 

için de İGÜ Not Dönüşüm Tablosu dikkate alınarak muafiyet ve intibak işlemleri yapılır. 

(5) Yabancı dil ile eğitim yapan programlara yatay geçiş ile başvuran veya merkezi sınav ile 

yerleştirilen öğrenciler ile yabancı öğrenci kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden 

yabancı dil yeterlik belgesi aranır. Yeterlik belgesi bulunmayan öğrenciler Yabancı Diller 

Yüksekokulu Müdürlüğünce yapılan yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ayrıca yabancı 

öğrenci kontenjanı kapsamında Türkçe eğitim yapılan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden 

de Türkçe dil yeterlik belgesi aranır. Türkçe Dil yeterlik belgesi bulunmayan öğrenciler 

İGÜTÖMER tarafından yeterlik sınavına alınır.  

(6) Birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin Ağırlıklı Genel Not 

Ortalaması (AGNO) başarı notu olarak alınır. Bir dersin birden fazla derse eşdeğer sayılması 

durumunda dersin başarı notu, muafiyet verilen tüm dersler için başarı notu olarak geçerlidir. 

(7) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından tanınan okul yetki ve sorumluluğu 

verilen önlisans ve lisans programlarına, bu yetki verilmeyen önlisans ve lisans 

programlarından yatay geçiş yapan öğrenciler, müfredatta yer alan modül sınavlarının yapıldığı 

dersler için muafiyet başvurusunda bulunamaz. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 11 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Üniversite 

Senatosunun kararları uygulanır. 
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Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

MADDE 12 - (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle Üniversite Senatosu'nun 01.07.2016 

tarih ve 2016/11-03 sayılı kararı ve 01.07.2016 tarih ve 2016/11-04 sayılı kararı ile kabul edilen 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi yürürlükten 

kaldırılmıştır.  

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin 12.Maddesi gereğince yürürlükten kaldırılan 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergenin 8. maddesi 

1.fıkrası 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yapan öğrencilerin 

muafiyet işlemlerinde uygulanmayacaktır. Kaldırılan yönergenin 8.maddesi 1.fıkrası 

kapsamında muafiyet verilmediği için ders kaydı yaptırıp başarısız olunan veya muafiyet 

verilmeyen dersler için öğrenciler 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders 

kayıtlarına kadar muafiyet başvurusunda bulunabilir. 

 

Yürürlük 

MADDE 13 - (1)  Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildikten sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 


