
YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ 

2013, 2014 Yıllarında Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler 
İçin Aranacak Şartlar; 

 Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş 
başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu 
adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans 
programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için 
LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır. 

MUADİL BELGELER 

SAT 1 Minimum 1000 puan 

ACT Minimum 21 puan 

Abitur  

Fransız Bakaloryası  

GCE A Level Sertifikası Minimum 2 ders 

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)  

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)  

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)  

2015 Yılında Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin 
Aranacak Şartlar; 

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş 
başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu 
adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans 
programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için 
LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır. 

MUADİL BELGELER 

SAT 1 En az 1000 puan 

ACT En az 21 puan 

Abitur En az 4 puan 

Fransız Bakaloryası Diploma notu en az 12 

GCE A Level Sertifikası En az 2 dersten 

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) En az 28 

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) En az 2 

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) En az 70 



2016 Yılında Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin 
Aranacak Şartlar; 

Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden 
Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve 
University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite 
sıralamalarında ilk 500 içerisine giren ve tanınan üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki 
tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin, 2016-2017 eğitim öğretim yılı 
itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmeleri; tıp 
doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında ilk 
200 bin ve mühendislik alanında ilk 240 bin içinde yer almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer alan 
diğer alanlarda en az Türkiye’deki ilgili programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu 
puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan diğer alanlarda eğitim alacakların ise ön 
lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 150 puan, lisans programları için 
herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları; özel yetenek sınavı gerektiren programlara 
başvurabilmek için 2016-YGS’ye girip, 2016-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 
puan almaları gerekmektedir. İlk 500 dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim 
kurumlarında eğitim alan öğrencilerden, YGS ve LYS puanlarına sahip olmadıkları 
durumlarda aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. 

MUADİL BELGELER 

SAT 1 En az 1000 puan 

ACT En az 21 puan 

Abitur En az 4 puan 

Fransız Bakaloryası Diploma notu en az 12 

GCE A Level Sertifikası En az 2 dersten 

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) En az 28 

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) En çok 2 

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) En az 70 

2017 Yılında Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin 
Aranacak Şartlar; 

T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki 
yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak; 

1. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin, 
a. İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, 

Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırasının 
aranmasına, 

b. Başarı sırası aranmayan programlar 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 puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine, 

c. Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da 
(a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine, 

2. 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 
500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az 
ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl 
olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş 
başvurusu yapabilmesine, ön lisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) 
yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine, 

3. T.C. uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan 
öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına 

karar verilmiştir. 

Başvuru Koşulları: 

a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınmış bir yurt dışı yükseköğretim kurumunda 
öğrenim görmek. 

b) Kayıtlı olunan programın yatay geçiş için başvurulan ön lisans veya lisans diploma 
programına eşdeğerliğinin ilgili fakülte/yüksekokul tarafından kabul edilmesi ve kayıtlı olunan 
programda hazırlık sınıfı hariç en az iki yarıyılı tamamlamış olmak. 

c) Kayıt dondurma hariç kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundaki öğretim planındaki tüm 
dersleri, uygulamaları ve stajları alarak başarmış olmak. 

d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen sınavlara ait sonuç belgesine sahip 
olmak. 

e) 4,00 (dört) üzerinden en az 2,00 (iki), 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) veya ilgili birim 
yetkili kurullarınca eşdeğer kabul edilen genel not ortalamasına sahip olmak. 

f) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

a) Dilekçe 
b) Not çizelgesi (Transkript) 
c) ÖSYS Sonuç Belgesi veya yukarıda belirtilen muadil belge 
d) Ders içerikleri 
e) Disiplin cezası almadığına dair belge 
f) İlgili Fakülte/Yüksekokul tarafından istenilen diğer belgeler 

Not: 

1. Başvurunun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda belirtilen 
belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Belgeleri eksik olan 
adayları başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

2. Yatay geçiş için yukarıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile birlikte 
başvuru yapılır. 



3. Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili birime şahsen, yasal temsilci 
aracılığıyla (noter onaylı vekaletname ile) veya posta yolu ile yapılabilir. 
Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, imzanın ilgiliye veya yasal 
temsilcisine ait olduğunun noterlikçe veya başvuru yurt dışından yapılıyorsa 
Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışı temsilciliklerinin yetkili birimlerince 
onaylanması gerekir. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. 
Koşulları sağlamayanlara veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye 
alınmayanlara ayrıca bir bildirim yapılmaz. 

4. Yatay Geçiş Müracaatları ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul 
Müdürlüklerine yapılacaktır.  Rektörlüğümüze yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Değerlendirme: 

       Yurt dışından yatay geçişte (KKTC dahil) yatay geçiş sıralama puanı (YGSP) 
hesaplanmaz. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları başarı oranlarına göre ve eşdeğer 
programlar içinde sıralamaya tabi tutulur. En yüksek başarı notundan başlamak üzere 
kontenjan dahilinde yerleştirme yapılır ve ilan edilir. İlanda belirtilen kontenjan sayısı 
kadarda yedek kontenjan ilan edilir. 

Sonuç: 

Yatay geçiş başvuru sonuçları ve kayıt tarihleri ilgili birimin internet sayfasında duyurulur. 


