
YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ 

 

      2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzu 10.7 "Yurt Dışında 
Yükseköğrenim Görmek İsteyenler" maddesi gereğince; 

       2015-2016 öğretim yılında kendi imkanlarıyla yurt dışında yükseköğrenim görmek 
isteyenlerin, öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca (YÖK) tanınıp tanınmadığına ilişkin http://www.yok.gov.tr internet adresinden 
veya Denklik Bilgi Edinme, YÖK Başkanlığı Bilkent/Ankara adresinden bilgi almaları, 
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ni incelemeleri yararlarına 
olacaktır. Diploma denklik başvurusunda istenecek belgelere YÖK’ün http://www.yok.gov.tr 
internet adresinden ulaşılabilecektir. 

       Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere 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. 

Muadil 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)  

Başvuru Şartları: 

a) Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki bütün sınavları başarmış 
olması 

b) Disiplin cezası almamış olması 
c) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not 

ortalaması 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış), 4.00 (dört) üzerinden en az 2.00 (iki) 
olması 

d) Açık veya uzaktan eğitimden örgün öğretime geçiş için genel not ortalaması 100 (yüz) 
üzerinden en az 80 (seksen), 4.00 (dört) üzerinden en az 3.00 (üç) olması veya kayıt 
olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği bölümün diploma 
programının o yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması 

http://www.yok.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/


Değerlendirme: 

       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. 

Yatay Geçiş Başvurularında İstenen Belgeler: 

a) Not Çizelgesi (Öğrenim süresi içinde alınan derslerin; isim, kredi ve başarı notlarının 
topluca yazıldığı belge) 

b) ÖSYM sonuç belgesi ya da yukarıda belirtilen muadili belgeler 
c) Not çizelgesinde belirtilen derslerin içerikleri 
d) Disiplin cezası almadığına dair belge 
e) Yurt dışındaki Üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair belge 
f) Dilekçe 

Not: Yatay Geçiş Müracaatları ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlüklerine 
yapılacaktır. 

 

 


