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T.C
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - İstanbul Aydın Üniversitesinin lisansüstü programlarına üniversite dışından ve
üniversite içinden yapılacak tüm yatay geçiş işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu yönerge; lisansüstü programlarına Üniversite dışından ve Üniversite içinden
yapılacak olan tüm yatay geçişlere ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
14’üncü ve 44’üncü maddeleri, 04/03/2019 tarihli Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin
32’nci maddesi ile Üniversite Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15’nci ve
42’nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı
b) YDS: Yabancı Dil Sınavını
c) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
d) Enstitü Yönetim Kurulu: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün Enstitü Yönetim Kurulunu,
e) Diğer Enstitü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı olmayan YÖK’te tanınırlığı olan tüm
üniversitelere bağlı enstitüler
f) Ana Bilim Dalı Başkanlığı: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığını,
g) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
MADDE 5 – Üniversite içi veya başka bir üniversitedeki lisansüstü programlarda bilimsel
hazırlık dışında ders alma aşamasında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenci yatay
geçiş yoluyla Üniversite içinde aynı veya farklı yüksek lisans programının kayıt koşullarını
yerine getiriyor ise ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yapabilir. (Madde 11 ile aynı)
MADDE 6 - Yatay geçiş kontenjanları Enstitünün teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Programın kontenjanı dolmaması durumunda kontenjan açığı kadar yatay geçiş başvurusu
alınabilir.
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MADDE 7- 100’lük sisteme göre elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde
“Yükseköğretim Kurulu Not Dönüştürme Tablosu” kullanılır. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği Madde-52/(5) dönüşüm tablosu kullanılır.
MADDE 8 - Kayıt dondurmuş olmak, kaydı askıya alınmış veya uzatmalı öğrenci olmak yatay
geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programlarından eş değer yüksek lisans programlarına yatay
geçiş yapmak için başvurulabilir.
(2) Doktora programlarından doktora, sanatta yeterlik programlarından sanatta yeterlik
programlarına, ve doktora/ sanatta yeterlik programlarından tezli/tezsiz yüksek lisans
programlarına yatay geçiş yapmak için başvurabilir. Ancak tezli ve tezsiz yüksek lisans
programlarından doktora ve sanatta yeterlik programlarına yatay geçiş yapılamaz.
MADDE 10 – Üniversitedeki programlar arası yatay geçiş hakkı bir kez kullanılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları Arasında Yatay Geçişler
Geçişler
MADDE 11 - (1) Bir yüksek lisans programına yatay geçiş yapılabilmesi için o programa aynı
yılda öğrenci alınmış olması gerekir.
(2) Bir yüksek lisans programına yatay geçiş başvurusu, İAÜ akademik takvimde belirtilen
tarihlerde yapılır.
Geçiş koşulları
MADDE 12 - (1) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapacak öğrencilerin başvurduğu
programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES
veya YÖK tarafından ilan edilen ALES’e eşdeğer sınavların puanına sahip olmaları gerekir.
(2) Tezli programlar arasında geçiş yapan yüksek lisans öğrencilerinin 2.50/4.00 (65/100) genel
not ortalamasına sahip olmaları gerekir.
(3) Tezsiz programdan tezli programlara geçmek için öğrencinin aldığı tüm derslerinden
başarılı olması ve 3.00 GANO sağlaması gereklidir.
(4) Tezli programlara geçişlerde alan dışından gelen tezsiz program öğrencileri için tezli
program giriş şartları aranır.
(5) Öğrenciler danışmanın önerisiyle yüksek lisans derslerinin yanında lisans öğrenimi
sırasında almamış olması kaydıyla, yüksek lisans derslerinin yanında ilave lisans dersleri
alabilirler. Bu dersler not döküm belgesinde gösterilir.
(6) Tezli programlara geçişlerde ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği ölçütler ve
kontenjan çerçevesinde sıralama yapılır.
İntibak
MADDE 13 - (1) Yüksek lisans eğitim-öğretim programlarında ders aşamasında olan veya tez
savunmasına girmemiş öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu
öğrencilerin hangi derslerinin muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
(2) Bir yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, farklı veya aynı programın
tezli/tezsiz programına kayıt olduğu takdirde daha önce mezun olduğu programda almış olduğu
derslerinden sağladığı AKTS’nin Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
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Kurulu kararı ile en fazla %50 si kadar derslerden muaf tutulabilir. (aynı derslerle iki diploma
alması engellenmesi için)
MADDE 14 – (1) Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre geçtiği
programın azami öğrenim süresi hesabına katılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora ve Sanatta Yeterlik Programları Arasında Yatay Geçişler
Geçişler
MADDE 15 - (1) Üniversite içi veya Üniversite dışı bir doktora/sanatta yeterlik programına
kayıtlı olan öğrenci en az bir yarıyıl okumuş ve başarılı olmuş ve Üniversite içinde aynı veya
farklı doktora/sanatta yeterlik programının kayıt koşullarını yerine getiriyor ise ilgili
Doktora/Sanatta yeterlik programına yatay geçiş yapabilir.
(2) Bir programa yatay geçiş yapılabilmesi için bu programda kayıtlı öğrencilerin bulunması
gerekir
Geçiş koşulları
MADDE 16- (1) Doktora/Sanatta yeterlik programına geçiş yapacak öğrencinin başvurduğu
programın, kayıt olduğu yıldaki geçerli olan kayıt koşullarını sağladığını belgelemesi gerekir.
(2) Bulunduğu doktora/sanatta yeterlik programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve yeterlik
sınavına girmemiş öğrenci Üniversite programlarına yatay geçiş yapabilir.
(3) Doktora/sanatta yeterlik programlar arasında geçiş yapan öğrencilerinin 2.72/4.00
(70,13/100) genel not ortalamasına sahip olmaları gerekir.
İntibak
MADDE 17 - (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarına ders aşamasında yatay geçiş için
başvuran öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi
derslerinin muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
(2) Ders intibakı yapıldıktan sonra Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla öğrencinin, Doktora/Sanatta yeterlik programına ilişkin almış olduğu dersleri
tekrar alması gerekebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 18 – Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile İstanbul Aydın Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 19 – Bu yönerge, Senatoda kabul edildiği “14.01.2020” tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – Bu yönerge, Rektör tarafından yürütülür.

