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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ KILAVUZU 

 

 

ÜNİVERSİTEMİZ PROGRAMLARI ARASINDAKİ GEÇİŞ 

 KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ 

 ÇİFT ANADAL 

 

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN GEÇİŞ 

 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ 

 YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ  

 MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ÜNİVERSİTEMİZ PROGRAMLARI ARASINDAKİ GEÇİŞ 

  
A- KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ 
 

MADDE 1- Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları  
 

1. Başvurular takvimde belirtilen tarihlerde başvuruda istenen belgeler ile online 
başvuru sistemi üzerinden yapılır. 

2. Kurum İçi Yatay Geçiş, lisans diploma programlarının üçüncü ve beşinci yarıyılına 
yapılır.  Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfı, ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına 
yatay geçiş yapılamaz. 

3. Öğrenciler yalnız bir program için kurum iç yatay geçiş başvurusunda 
bulunabilirler. 

4. Bulunduğu yarıyıla kadar tabi olunan öğretim planındaki derslerin tümünden başarılı 
(her bir dersin not karşılığının 4.0 üzerinden en az 2.0) olması ve öğrencinin geldiği 
programdaki Ağırlıklı Not Ortalamasının (ANO) en az 3.0 olması (Üst yarıyıllardan 
alınan dersler ANO hesabına katılmaz.) gerekir. 

5. Yabancı Dil Hazırlık öğretimini bir yarıyılda başaran ve lisans öğrenimine bahar 
yarıyılında başlayan öğrenciler, başvuru koşullarını sağlayanlar da Kurum İçi Yatay 
Geçiş başvurusunda bulunabilirler. Başvuruda bu öğrencilerin üstten almış oldukları 
dersler not ortalaması hesabına katılmaz.  

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%202021-2022%20YT%C3%9C%20%C4%B0%C3%A7i%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F,%20YT%C3%9C%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndan%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F,%20Yandal,%20%C3%87AP%20Ba%C5%9Fvuru%20Takvimi(2).pdf
http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%20L%C4%B0SANS%20D%C3%9CZEY%C4%B0NDEK%C4%B0%20GE%C3%87%C4%B0%C5%9ELER%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20BA%C5%9EVURU%20BELGELER%C4%B0.pdf
http://basvuru.yildiz.edu.tr/
http://basvuru.yildiz.edu.tr/


 
 
 

YTÜ Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Kılavuzu                                                                                    Sayfa: 5/35 
 

6. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.04.2016 tarihli toplantısında alınan ve YÖK'ün 
03.05.2016 tarih ve 26166 sayılı yazısı ile bildirilen karar uyarınca,  Mühendislik ve 
Mimarlık Programları ile Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık programları dahil) yapılacak geçiş başvurularında başarı sınırının 
uygulanmasına karar verildiğinden,  

2016 Girişli, 
Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada 
olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) 
sırada olanlar,  

2017 Girişli, 
Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada 
olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 250 bininci (250.000) 
sırada olanlar, Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 240 bininci (240.000)  
sırada olanlar  

2018 Girişli, 
Mühendislik programlarına, en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar, 
Mimarlık programlarına en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar,  
Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı 
dâhil) ilgili puan türünde en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar  

Kurum İçi Yatay Geçiş başvurusu yapabilir. Ancak, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Askeri 
Lise Mezunları için Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS), Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) 
sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler ile Türkiye Bursları kapsamında Ülkelerarası 
Anlaşmalara göre yerleştirilen öğrencilerin ÖSYS' den farklı olarak yerleştirilmeleri 
nedeniyle Kurum İçi Yatay Geçiş başvurularında söz konusu öğrencilerde başarı sırası 
aranmayacaktır. 

7. 1. maddenin 6. fıkrasında geçen programların dışındaki programlara başvuruda 
bulunan öğrencilerin 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 puanından az olmaması gerekir. 

8. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına Kurum İçi Yatay 
Geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 
Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. 

9. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesinde sayılan fiiller 
nedeniyle ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş için başvuramaz. 

10. Türkçe öğretim yapılan programlar ile %30 İngilizce Öğretim yapılan programlardan, 
%100 İngilizce öğretim yapılan programlara Kurum içi Yatay Geçiş başvurusu kabul 
edilmez.  
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11. Türkçe eğitim yapan programlardan, %30 yabancı dil ile eğitim yapan YTÜ 
programlarına geçişlerde “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav 
Yönergesi” hükümleri uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak gerekir: 

a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılacak İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan 
başarılı olmak, 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği 
olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak.  

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 
konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim 
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak. 

Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. 

12. Fransızca Mütercim Tercümanlık Programına başvuracakların ilgili program tarafından 
yapılacak olan Fransızca Yeterlik Sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. 
(Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. Sınav hakkında bilgi 
için ilgili Bölüm Başkanlığı ile görüşülmelidir.) 

13. Kurum İçi Yatay Geçiş hakkı kazanan ve kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenim süresi 
içinde bir daha kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunamaz ancak çift anadal 
başvurusunda bulunabilir. 

14. YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince mazeretleri nedeniyle 
öğrenim süresinden sayılmamak üzere izinli sayılan öğrenciler izin süresini 
tamamladıktan sonra Kurum İçi Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilir, yarıyıl/yıl kaybı 
olan öğrenciler başvuramaz. 

15. Kurum İçi Yatay Geçiş başvurusu yapan ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt 
yaptırdıkları takdirde aynı yıl için Üniversite içi Programlara Merkezi Yerleştirme 
Puanına Göre Yatay Geçiş başvurusu yapamazlar. Kayıt yaptırdıkları yıl da, 
öğrenimlerine geçiş yaptıkları programda devam ederler. Ancak bir sonraki yıl Merkezi 
Yerleştirme Puanına göre geçiş koşulları kapsamında geçiş başvurusunda 
bulunabilirler. 

 

MADDE 2- Değerlendirme ve İlanı 
 

1. Başvurularla ilgili ön değerlendirmede, öğrencilerin başvuru bilgileri ilgili Fakülte 
Dekanlığınca ilgili bölümler için oluşturulan komisyonlar tarafından kontrol edilir, 
başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

2. Başvuru şartını sağlayan öğrencilerin sıralaması;  

 

 Normalize ÖSYM puanının* %50’si,   

 ANO’nun %50’si (yüz üzerinden)  

toplanarak elde edilen puana göre yapılır. (*) Başvuranların değerlendirilmesinde 
kullanılacak hesap yöntemine, 40.maddede değinilmiştir. 

3. Puanların eşit olması durumunda ANO’nun önceliği vardır.  

 

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
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4. Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanından ve Dikey Geçiş Sınavı ile kayıtlı bulunan 
öğrencilerin Kurum İçi Yatay Geçiş başvurusunun değerlendirilmesinde ANO esas 
alınır.  

5. Başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin gerekçeleri ile birlikte; değerlendirmeye 
alınan başvurular içinden kontenjan sayısı kadar asıl, değerlendirmeye alınan diğer 
öğrenciler yedek öğrenci olarak ilgili Fakültelerin internet sayfasında ilan edilir. 

6. Belirtilen kayıt tarihinde herhangi bir nedenle kayda gelmeyen öğrenciler kayıt hakkını 
kaybederler. Bu durumda yedek liste ilan edilir. Yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler 
sıralamaya göre ilan edilen tarihte kayıtları yapılır. 

 

MADDE 3- Kayıt İşlemleri 
 

1. Kayıt hakkı kazananların aşağıda belirtilen belgeleri kayıt tarihlerinden önce 
hazırlayarak başvuru yaptıkları Bölümün bağlı bulunduğu Fakülte Dekanlığına eposta 
ile göndermeleri gerekmektedir. 

Yeni Bölüme Kayıt İçin Dilekçe: Kayıt olunacak Bölümün Fakülte 
Dekanlığına e-posta ile gönderilecektir. 

Eski Bölümden Kayıt Sildirmek İçin Dilekçe: Bu dilekçe de Kayıt olunacak 
Bölümün Fakülte Dekanlığına e-posta ile gönderilecektir. Dilekçe Fakülte 
Dekanlığınca öğrenci kayıt dosyası ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 
gönderilecek ve eski bölümden kayıt silme işlemi yapılacaktır.  

2. Kayıt Belgelerinin gönderilmesi ve kayıt ile ilgili iletişimde kullanılacak e-posta 
adresleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

FAKÜLTE E-POSTA ADRESİ 

1 Eğitim Fakültesi egtgecis@yildiz.edu.tr 

2 Elektrik-Elektronik Fakültesi elkgecis@yildiz.edu.tr 

3 Fen-Edebiyat Fakültesi fedgecis@yildiz.edu.tr 

4 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi gidgecis@yildiz.edu.tr 

5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iibgecis@yildiz.edu.tr 

6 İnşaat Fakültesi insgecis@yildiz.edu.tr 

7 Kimya-Metalurji Fakültesi kimgecis@yildiz.edu.tr 

8 Makine Fakültesi makgecis@yildiz.edu.tr  

9 Mimarlık Fakültesi mimgecis@yildiz.edu.tr 

10 Sanat ve Tasarım Fakültesi stfgecis@yildiz.edu.tr 

11 Uygulamalı Bilimler Fakültesi uybgecis@yildiz.edu.tr 

 
 

 

 

 

 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20%C4%B0%C3%A7in%20Kay%C4%B1t%20Dilek%C3%A7esi-Kurum%20%C4%B0%C3%A7i%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F.pdf
http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20%C4%B0%C3%A7in%20Kay%C4%B1t%20Silme%20Dilek%C3%A7esi-Kurum%20%C4%B0%C3%A7i%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F.pdf
mailto:egtgecis@yildiz.edu.tr
mailto:elkgecis@yildiz.edu.tr
mailto:fedgecis@yildiz.edu.tr
mailto:gidgecis@yildiz.edu.tr
mailto:iibgecis@yildiz.edu.tr
mailto:insgecis@yildiz.edu.tr
mailto:kimgecis@yildiz.edu.tr
mailto:makgecis@yildiz.edu.tr
mailto:mimgecis@yildiz.edu.tr
mailto:stfgecis@yildiz.edu.tr
mailto:uybgecis@yildiz.edu.tr
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MADDE 4- İntibak 
 

1. Kurum İçi Yatay Geçiş kaydı yapılan öğrencinin, daha önce kayıtlı olduğu programda 
aldığı ve başardığı dersler, geçiş yapılan diploma programının öğretim planındaki 
uygun bulunan derslere, Yıldız Teknik Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak 
Esasları’na göre intibak ettirilir. 

2. Kurum İçi Yatay Geçiş kayıt hakkı kazanan öğrencilerin intibakı, geldikleri 
programlardaki tamamladığı yarıyılı takip eden yarıyıla yapılır. Öğrencinin geçirmiş 
olduğu süreler öğrenim süresine dâhil edilir. Toplam süre, kanunda belirtilen süreleri 
aşamaz. 

3. Kurum İçi Yatay Geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, 
geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde yükseköğretim 
ortak veritabanına (YÖKSİS) işlenir. İlgili yıl/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul 
edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yatay geçiş 
hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş işlemleri iptal edilir. Bu öğrenciler, 
Kurum İçi Yatay Geçiş yapmış öğrenci kabul edilmez ve kayıtlı oldukları 
bölüme/programa geri dönerler. Bu öğrenciler yatay geçiş kaydını iptal ettirdikleri 
yıl/dönemde başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş hakkı elde etmeleri 
durumunda yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler de bu madde 
hükümlerine göre yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir. 

4. Öğrencinin kaydı ve intibakı ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilir ve imza karşılığı 
teslim edilir. 

5. Öğrenci, onaylanan intibak formuna en geç eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasının 
sonuna kadar itiraz edebilir. İtirazlar ilgili Bölüm Başkanlığı’nca değerlendirilir ve ilgili 
Fakülte Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılının en geç beşinci haftasında 
sonuçlandırılır. 

 

MADDE 5 - Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti 
 

1. Kurum İçi Yatay Geçiş yapan öğrenciler, normal öğrenim sürelerini tamamlayana 
kadar katkı payı-öğrenim ücreti ödemezler. Ancak normal öğrenim süresi içerisinde 
öğrenimlerini tamamlayamayan öğrenciler (9.yarıyıl ve üst dönemler için) I. öğretim 
ücretini öderler. 

2. Öğrenim gördükleri programın yanı sıra “Sınavsız İkinci Üniversite” statüsünde açık 
veya uzaktan eğitim programlarında da kayıtlı olanlar yatay geçiş hakkı 
kazandıklarında da bu programda öğrenimlerine devam etmeleri durumunda kayıt 
yaptırdıkları dönemden itibaren Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payı-öğrenim 
ücretini öderler.  

3. 5. maddenin 1. fıkrasında olup katkı payını yatırıp kayıt işlemini yapmayanlar ile kayıt 
işlemini tamamladıktan sonra yatay geçiş hakkından vazgeçenlere katkı payı iadesi 
yapılmaz. 
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B-ÇİFT ANADAL 
 
MADDE 6- Çift Anadal Programı Başvuru Koşulları 
 

1. Başvurular takvimde belirtilen tarihlerde başvuruda istenen belgeler ile online 
başvuru sistemi üzerinden yapılır. 

2. Öğrenci, Çift Anadal programına, kendi lisans programının üçüncü ve beşinci 
yarıyıllarının başında başvurabilir. Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfı, ilk iki 
yarıyılı ile son iki yarıyılına Çift Anadal başvurusu yapılamaz. 

3. Öğrenciler yalnız bir program için Çift Anadal başvurusunda bulunabilirler. 

4. Çift Anadal Başvurusu yapabilmek için;  

a) Bulunduğu yarıyıla kadar tabi olunan öğretim planındaki derslerin tümünden 
başarılı (her bir dersin not karşılığının 4.0 üzerinden en az 2.0) olması 

b) Öğrencinin geldiği programdaki Ağırlıklı Not Ortalamasının (ANO) en az 3.0 (4.0 
üzerinden) olması, Eğitim Fakültesi’nin programları arasında çift anadal 
yapabilmek için ise öğrenim görülen programın ANO’sunun en az 3.5 (4.0 
üzerinden) (Üst yarıyıllardan alınan dersler ANO hesabına katılmaz.) gerekir. 

c) Öğrenim görülen programdaki bulunulan sınıfın başarı sıralamasında ilk %20’de 
bulunması gerekir. 

d) Kayıtlı olduğu lisans programında, Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) en az 3.0 (4.0 
üzerinden) olan ancak bulunduğu programın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari 
ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler de, kayıt olduğu programa girdiği 
yıldaki merkezi yerleştirme puanının, başvuracağı programın o yıl ki taban 
puanına eşit veya yüksek olması durumunda çift anadal başvurusunda 
bulunabilirler. 

5. Yabancı Dil Hazırlık öğretimini bir yarıyılda başaran ve lisans öğrenimine bahar 
yarıyılında başlayan öğrenciler, başvuru koşullarını sağlayanlar da Çift Anadal 
başvurusunda bulunabilirler. Başvuruda bu öğrencilerin üstten almış oldukları dersler 
not ortalaması hesabına katılmaz.  

6. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.04.2016 tarihli toplantısında alınan ve YÖK'ün 
03.05.2016 tarih ve 26166 sayılı yazısı ile bildirilen karar uyarınca,  Mühendislik ve 
Mimarlık Programları ile Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık programları dahil) yapılacak geçiş başvurularında başarı sınırının 
uygulanmasına karar verildiğinden,  

2016 Girişli, 
Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada 
olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) 
sırada olanlar,  

 

 

 

 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%202021-2022%20YT%C3%9C%20%C4%B0%C3%A7i%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F,%20YT%C3%9C%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndan%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F,%20Yandal,%20%C3%87AP%20Ba%C5%9Fvuru%20Takvimi(2).pdf
http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%20L%C4%B0SANS%20D%C3%9CZEY%C4%B0NDEK%C4%B0%20GE%C3%87%C4%B0%C5%9ELER%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20BA%C5%9EVURU%20BELGELER%C4%B0.pdf
http://basvuru.yildiz.edu.tr/
http://basvuru.yildiz.edu.tr/
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2017 Girişli, 
Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada 
olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 250 bininci (250.000) 
sırada olanlar, Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 240 bininci (240.000)  
sırada olanlar  

2018 Girişli, 
Mühendislik programlarına, en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar, 
Mimarlık programlarına en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar,  
Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı 
dâhil) ilgili puan türünde en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar  

Çift Anadal başvurusu yapabilir. Ancak, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Askeri Lise 
Mezunları için Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS), Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) 
sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler ile Türkiye Bursları kapsamında Ülkelerarası 
Anlaşmalara göre yerleştirilen öğrencilerin ÖSYS' den farklı olarak yerleştirilmeleri 
nedeniyle Kurum İçi Yatay Geçiş başvurularında söz konusu öğrencilerde başarı sırası 
aranmayacaktır. 

7. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına Çift Anadal 
başvurularında diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 
Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. 

8. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesinde sayılan fiiller 
nedeniyle ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş için başvuramaz. 

9. Türkçe öğretim yapılan programlar ile %30 İngilizce Öğretim yapılan programlardan, 
%100 İngilizce öğretim yapılan programlara Çift Anadal başvurusu kabul edilmez.  

10. Türkçe eğitim yapan programlardan, %30 yabancı dil ile eğitim yapan YTÜ 
programlarına geçişlerde “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav 
Yönergesi” hükümleri uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak gerekir: 

a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılacak İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan 
başarılı olmak, 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği 
olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak.  

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 
konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim 
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak. 

Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. 

11. Fransızca Mütercim Tercümanlık Programına başvuracakların ilgili program tarafından 
yapılacak olan Fransızca Yeterlik Sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. 
(Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. Sınav hakkında bilgi 
için ilgili Bölüm Başkanlığı ile görüşülmelidir.) 

 

 

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
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12. YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince mazeretleri nedeniyle 
öğrenim süresinden sayılmamak üzere izinli sayılan öğrenciler izin süresini 
tamamladıktan sonra Çift Anadal başvurusunda bulunabilir, yarıyıl/yıl kaybı olan 
öğrenciler başvuramaz. 

13. Çift Anadal kazanan ve kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenim süresi içinde bir daha Çift 
Anadal başvurusunda bulunamaz ancak Kurum İçi Yatay Geçiş başvurusunda 
bulunabilir. 

 
MADDE 7- Değerlendirme ve İlanı 
 

1. Başvurularla ilgili ön değerlendirmede, öğrencilerin başvuru bilgileri ilgili Fakülte 
Dekanlığınca ilgili bölümler için oluşturulan komisyonlar tarafından kontrol edilir, 
başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

2. Başvuru şartını sağlayan öğrencilerin sıralaması geldiği programdaki ANO’suna göre 
yapılır.  

3. Başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin gerekçeleri ile birlikte; değerlendirmeye 
alınan başvurular içinden kontenjan sayısı kadar asıl, değerlendirmeye alınan diğer 
öğrenciler yedek öğrenci olarak ilgili Fakültelerin internet sayfasında ilan edilir. 

4. Belirtilen kayıt tarihinde herhangi bir nedenle kayda gelmeyen öğrenciler kayıt hakkını 
kaybederler. Bu durumda yedek liste ilan edilir. Yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler 
sıralamaya göre ilan edilen tarihte kayıtları yapılır. 

 

MADDE 8- Kayıt İşlemleri 
 

1. Kayıt hakkı kazananların aşağıda belirtilen belgeleri kayıt tarihlerinden önce 
hazırlayarak başvuru yaptıkları Bölümün bağlı bulunduğu Fakülte Dekanlığına eposta 
ile göndermeleri gerekmektedir. 

Çift Anadal Kaydı İçin Dilekçe: Kayıt olunacak Bölümün Fakülte Dekanlığına e-
posta ile gönderilecektir. 

2. Kayıt Belgelerinin gönderilmesi ve kayıt ile ilgili iletişimde kullanılacak e-posta 
adresleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

FAKÜLTE E-POSTA ADRESİ 

1 Eğitim Fakültesi egtgecis@yildiz.edu.tr 

2 Elektrik-Elektronik Fakültesi elkgecis@yildiz.edu.tr 

3 Fen-Edebiyat Fakültesi fedgecis@yildiz.edu.tr 

4 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi gidgecis@yildiz.edu.tr 

5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iibgecis@yildiz.edu.tr 

6 İnşaat Fakültesi insgecis@yildiz.edu.tr 

7 Kimya-Metalurji Fakültesi kimgecis@yildiz.edu.tr 

8 Makine Fakültesi makgecis@yildiz.edu.tr  

9 Mimarlık Fakültesi mimgecis@yildiz.edu.tr 

10 Sanat ve Tasarım Fakültesi stfgecis@yildiz.edu.tr 

11 Uygulamalı Bilimler Fakültesi uybgecis@yildiz.edu.tr 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20%C4%B0%C3%A7in%20Kay%C4%B1t%20Dilek%C3%A7esi-%C3%87ift%20Anadal.pdf
mailto:egtgecis@yildiz.edu.tr
mailto:elkgecis@yildiz.edu.tr
mailto:fedgecis@yildiz.edu.tr
mailto:gidgecis@yildiz.edu.tr
mailto:iibgecis@yildiz.edu.tr
mailto:insgecis@yildiz.edu.tr
mailto:kimgecis@yildiz.edu.tr
mailto:makgecis@yildiz.edu.tr
mailto:mimgecis@yildiz.edu.tr
mailto:stfgecis@yildiz.edu.tr
mailto:uybgecis@yildiz.edu.tr
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MADDE 9- İntibak  
 

1. Öğrencinin Çift Anadal programındaki intibakı her iki lisans programının mezuniyet 
kredilerini sağlayacak şekilde hazırlanır. 

2. Öğrenci, hazırlanan Çift Anadal intibakında yer alan dersleri belirlenen şekilde almak 
zorundadır. 

3. Çift Anadal kaydı yapılan öğrencinin, daha önce kayıtlı olduğu programda aldığı ve 
başardığı dersler, geçiş yapılan diploma programının öğretim planındaki uygun 
bulunan derslere, Yıldız Teknik Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları’nın 
ilgili hükümleri çerçevesinde intibak ettirilir. 

4. Çift anadal öğrenimi gören ve anadal lisans programından mezun olan öğrencinin 
öğrencilik işlemleri, ikinci anadal lisans programına bağlı olarak devam eder. 

5.   Çift anadal kaydı yapılan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, intibak 
işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde yükseköğretim ortak veritabanına 
(YÖKSİS) işlenir. 

6. Öğrencinin kaydı ve intibakı ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilir ve imza karşılığı 
teslim edilir. 

7. Öğrenci, onaylanan intibak formuna en geç eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasının 
sonuna kadar itiraz edebilir. İtirazlar ilgili Bölüm Başkanlığı’nca değerlendirilir ve ilgili 
Fakülte Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılının en geç beşinci haftasında 
sonuçlandırılır. 

 

MADDE 10- Çift Anadal Programında Başarı Şartı 
 

1. Çift Anadal programı süresince öğrencinin (Çift Anadal programı için)  her yarıyıl 
sonunda genel not ortalamasının en az 2.71 (4.0 üzerinden) olması gerekir. Bir 
defaya mahsus olmak üzere 2.5 (4.0 üzerinden)’ya kadar düşebilir. 

2. Bitirme Çalışmasının her iki anadal programında da yapılması zorunludur. 

3. Stajlar, ilgili staj komisyonlarının görüşü doğrultusunda değerlendirilir. 

4. Öğrenciye, Çift Anadal programı için, ilgili bölüm başkanlığınca ayrı bir danışman 
atanır.  

5. Çift Anadal öğrencilerinin anadal programı ile birlikte yaz okulunda alacakları derslerin 
toplam kredisinde YTÜ Yaz Okulu Yönergesi’nde belirtilen hükümler geçerlidir. 

 

MADDE 11- Azami Süre ve İzin 
 

1. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak Çift Anadal 
diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi Çift Anadal diploma 
programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 
44’üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. 

2. Anadal programında  (öğrenim süresinden sayılarak veya sayılmayarak) izinli sayılan 
öğrenci, Çift Anadal programında da aynı statü ile izinli sayılır.  

3. Çift Anadal öğrencilerinin, değişim programında geçirdiği süre, öğrenim süresine 
dâhildir. 
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MADDE 12- Mezuniyet 
 

1.   Öğrencinin Çift Anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 
en az 2.71 (4.0 üzerinden) olması gerekir.  

2. Çift Anadal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam 
ettiği anadal programından mezun olması halinde verilir.  

3. Çift Anadal programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu 
ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir. 

 
 
MADDE 13- Kayıt Silme 
  

1. Çift Anadal programından iki yarıyıl üst üste (anadal programından alınan ortak 
dersler hariç) ders almayan öğrencinin Çift Anadal programından kaydı silinir. 

2. Çift Anadal öğrenimi süresince ikinci kez AGNO’nun 2.71 (4.0 üzerinden)’in altında 
olması durumunda öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.  

3. Anadal programından kaydı silinen öğrencinin, Çift Anadal programından da kaydı 
silinir. 

 

MADDE 14- Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti 
 

1. Öğrenciden Çift Anadal öğretimi için ayrıca öğrenci katkı payı alınmaz. Ancak, anadal 
programını tamamlayıp Çift Anadal programını sürdüren öğrenciler, Çift Anadal 
programındaki öğrenim süresine göre katkı payını ödemeye devam ederler. 

2. 6569 sayılı kanun kapsamında, katkı payı-öğrenim ücretleri ile ilgili yapılan 
düzenlemeye göre, anadalından mezun olan, çift anadal öğrenimine devam eden 
öğrencilerden 9.ve 10. yarıyıllar için katkı payı-öğrenim ücreti alınmaz. Bu öğrenciler 
11. yarıyıldan itibaren katkı payı-öğrenim ücreti öderler. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN GEÇİŞ 

 
A- KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ 

 
MADDE 15- Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları 
 

1. Başvurular takvimde belirtilen tarihlerde başvuruda istenen belgeler ile online 
başvuru sistemi üzerinden yapılır. 

2. Üniversitemize Kurumlararası Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için başvuru 
sırasında eşdeğer bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci statüsünde olunması 
zorunludur.  

3. Kurumlararası Yatay Geçiş, lisans diploma programlarının üçüncü ve beşinci 
yarıyılında yapılır. Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfı, ilk iki yarıyılı ile son iki 
yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

4. Öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı oldukları programa 
eşdeğer Türkçe, %30 İngilizce ve/veya %100 İngilizce Üniversitemiz 
programlarına Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilirler. 

5. Yabancı Dil Hazırlık öğretimini bir yarıyılda başaran ve lisans öğrenimine bahar 
yarıyılında başlayan öğrenciler, başvuru koşullarını sağlayanlar da Kurum İçi Yatay 
Geçiş başvurusunda bulunabilirler. Başvuruda bu öğrencilerin üstten almış oldukları 
dersler not ortalaması hesabına katılmaz.  

6. Bulunduğu yarıyıla kadar tabi olunan öğretim planındaki derslerin tümünden başarılı 
(her bir dersin not karşılığının 4.0 üzerinden en az 2.0) olması, öğrencinin geldiği 
programdaki Ağırlıklı Not Ortalamasının (ANO) en az 3.0 (4.0 üzerinden); yüzlük not 
sisteminde eğitim almış olanlar için ise en az 75 (100 üzerinden) olması (Üst 
yarıyıllardan alınan dersler ANO hesabına katılmaz.) gerekir. 

7. Başvurduğu yıla kadar koşullu başarılı ders/dersleri olmaması gerekir. 

8. 15. maddenin 6. ve 7. fıkrasında belirtilen ANO ve koşullu başarılı ders şartını 
sağlayamayan adaylar, merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istedikleri programın 
taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda Kurumlararası Yatay Geçiş 
başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları şartları sağlayan 
adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde 
değerlendirilir. 

9. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.04.2016 tarihli toplantısında alınan ve YÖK'ün 
03.05.2016 tarih ve 26166 sayılı yazısı ile bildirilen karar uyarınca,  Mühendislik ve 
Mimarlık Programları ile Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık programları dahil) yapılacak geçiş başvurularında başarı sınırının 
uygulanmasına karar verildiğinden,  

2016 Girişli, 
Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada 
olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) 
sırada olanlar,  

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%202021-2022%20YT%C3%9C%20%C4%B0%C3%A7i%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F,%20YT%C3%9C%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndan%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F,%20Yandal,%20%C3%87AP%20Ba%C5%9Fvuru%20Takvimi(2).pdf
http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%20L%C4%B0SANS%20D%C3%9CZEY%C4%B0NDEK%C4%B0%20GE%C3%87%C4%B0%C5%9ELER%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20BA%C5%9EVURU%20BELGELER%C4%B0.pdf
http://basvuru.yildiz.edu.tr/
http://basvuru.yildiz.edu.tr/
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2017 Girişli, 
Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada 
olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 250 bininci (250.000) 
sırada olanlar, Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 240 bininci (240.000)  
sırada olanlar  

2018 Girişli, 
Mühendislik programlarına, en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar, 
Mimarlık programlarına en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar,  
Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı 
dâhil) ilgili puan türünde en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar  

  Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusu yapabilir. Ancak, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 
Askeri Lise Mezunları için Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS), Yabancı Öğrenci Sınavı 
(YÖS) sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler ile Türkiye Bursları kapsamında 
Ülkelerarası Anlaşmalara göre yerleştirilen öğrencilerin ÖSYS' den farklı olarak 
yerleştirilmeleri nedeniyle Kurumlararası Yatay Geçiş başvurularında söz konusu 
öğrencilerde başarı sırası aranmayacaktır. 

10.  15. maddenin 9. fıkrasında geçen programların dışındaki programlara başvuruda 
bulunan öğrencilerin 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 puanından az olmaması gerekir. 

11.  Diğer yükseköğretim kurumunda ikinci öğretimde kayıtlı öğrenciler, Üniversitemizde 
birinci öğretim programlarına başvurabilmek için, tamamladıkları sınıf itibariyle 
yapılan ağırlıklı genel not ortalaması sıralamasında ilk yüzde on arasına girdiklerini 
belgelemelidir. 

12.  “Sınavsız İkinci Üniversite” statüsünde Açık veya Uzaktan Eğitim Programlarında 
kayıtlı öğrenciler, öğrenim gördükleri açık ve uzaktan eğitim programından 
Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusunda bulunamaz.  

13.  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 programının o yılki taban puanına 
eşit veya yüksek olması gerekir. Açık ve uzaktan eğitim fakültelerinde ikinci 
üniversite kapsamında öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş başvurusunda 
bulunamazlar. 

14.   Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına Kurumlararası Yatay 
Geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 
Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. 
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15. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarına ÖSYM tarafından Merkezi Yerleştirme 
yolu ile yerleştirilmeyen öğrenciler (Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanından 
kaydını yaptırmış olanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisine bağlı 
Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim görenler vb.) 15. maddenin 6. ve 7. fıkrasında 
belirtilen belirtilen şartları sağlamaları durumunda Üniversitemiz programlarına 
Kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.  

16. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesinde sayılan fiiller 
nedeniyle ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş için başvuramaz. 

17. Yabancı Dil Hazırlık öğretimini bir yarıyılda başaran ve lisans öğrenimine bahar 
yarıyılında başlayan öğrencilerden, başvuru koşullarını sağlayanlar da Kurumlararası 
Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilirler. Başvuruda bu öğrencilerin üstten almış 
oldukları dersler not ortalaması hesabına katılmaz.  

18. Mazeretleri nedeniyle kayıtlı oldukları Üniversitelerin/Fakültelerin Yönetim Kurulu 
kararı ile öğrenim süresinden sayılmamak üzere izinli sayılan öğrenciler izin 
süresini tamamladıktan sonra Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilir, 
yarıyıl/yıl kaybı olan öğrenciler başvuramaz.  

19. En az %30 ve %100 yabancı dil ile eğitim yapan Üniversitemiz programlarına 
geçişlerde “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri 
uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak gerekir: 

a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılacak İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan 
başarılı olmak, 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği 
olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak.  

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 
konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim 
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak. 

Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. 

20. Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İngilizce Yeterlik şartı aranmaz. 

21. Fransızca Mütercim Tercümanlık Programına başvuracakların ilgili program tarafından 
yapılacak olan Fransızca Yeterlik Sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. 
(Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. Sınav hakkında bilgi 
için ilgili Bölüm Başkanlığı ile görüşülmelidir.) 

22. YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince mazeretleri nedeniyle 
öğrenim süresinden sayılmamak üzere izinli sayılan öğrenciler izin süresini 
tamamladıktan sonra Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilir, yarıyıl/yıl 
kaybı olan öğrenciler başvuramaz. 

 

23. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.02.2017 tarih ve 9174 sayılı yazısı ile; 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programının Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
programına eşdeğer olduğuna, Elektronik Mühendisliği programlarında Elektrik 
Mühendisliği ile ilgili ders bulunmadığından Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
programına eşdeğer olmadığı bildirilmiştir.  

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
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24. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.10.2015 tarih ve 57111 sayılı yazısı ile Makine 
Mühendisliği Bölümü ile Otomotiv Mühendisliği Bölümünün eşdeğerliğinin iptal edildiği 
bildirilmiştir.  

25. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.12.2015 tarih ve 69913 sayılı yazısı ile Makine 
Mühendisliği Bölümü ile İmalat Mühendisliği Bölümünün eşdeğer olmadığı 
bildirilmiştir.  

26. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey 
Kıbrıs Kampüsünde yer alan Bölüm / Programlardan yapılacak Yatay Geçiş 
başvurularının Yurtiçi Kontenjanı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.  

27. 10.04.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenen ve 2547 
sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası 
Kurul'un görüşü de dikkate alınarak, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programında 
alınan derslerin, program çıktıları ve kazanılan yetkinlikler açılarından Elektrik 
Mühendisliği programı ile eşdeğer olmadığına karar verildiği bildirilmiştir. 

 

MADDE 16- Değerlendirme ve İlanı 

 

1. Başvurularla ilgili ön değerlendirmede, öğrencilerin başvuru bilgileri ilgili Fakülte 
Dekanlığınca ilgili bölümler için oluşturulan komisyonlar tarafından kontrol edilir, 
başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

2. Başvuruda bulunan öğrencilerin sıralaması;  

 Normalize ÖSYM puanının* %80’i 

 AGNO’nun %20’si (yüz üzerinden)  

toplanarak elde edilen puana göre yapılır. (*) Başvuranların değerlendirilmesinde 
kullanılacak hesap yöntemine, 40.maddede değinilmiştir. 

3. Puanların eşit olması durumunda AGNO’nun önceliği vardır. AGNO’nun eşitliği 
durumunda Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) dikkate alınır. AOBP’nin eşit 
olması halinde ise lise diploması notu yüksek olan tercih edilir. 

4. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarına ÖSYM tarafından Merkezi Yerleştirme 
yolu ile yerleştirilmeyen öğrencilerin (Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanından ve 
Dikey Geçiş Sınavı ile diğer yükseköğretim kurumunda kayıtlı bulunanlar, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve Polis Akademisine bağlı Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim görenler 
vb.) sıralamasında, AGNO ile birlikte ÖSYM’ce Lisans Programlarına yerleştirmede 
kabul edilen minimum Merkezi Yerleştirme Puanı (180 puan) olarak kabul edilecektir.  

5. Başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin gerekçeleri ile birlikte; değerlendirmeye 
alınan başvurular içinden kontenjan sayısı kadar asıl, değerlendirmeye alınan diğer 
öğrenciler yedek öğrenci olarak ilgili Fakültelerin internet sayfasında ilan edilir. 

6. Belirtilen kayıt tarihinde herhangi bir nedenle kayda gelmeyen öğrenciler kayıt hakkını 
kaybederler. Bu durumda yedek liste ilan edilir. Yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler 
sıralamaya göre ilan edilen tarihte kayıtları yapılır. 
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MADDE 17- Kayıt İşlemleri 
 

1. Kayıt hakkı kazananların aşağıda belirtilen belgeleri kayıt tarihlerinden önce 
hazırlayarak başvuru yaptıkları Bölümün bağlı bulunduğu Fakülte Dekanlığına eposta 
ile göndermeleri gerekmektedir. 

Kurumlararası Yatay Geçiş Kaydı İçin Dilekçe: Kayıt olunacak Bölümün Fakülte 
Dekanlığına e-posta ile gönderilecektir. 

2. Kayıt Belgelerinin gönderilmesi ve kayıt ile ilgili iletişimde kullanılacak e-posta 
adresleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

FAKÜLTE E-POSTA ADRESİ 

1 Eğitim Fakültesi egtgecis@yildiz.edu.tr 

2 Elektrik-Elektronik Fakültesi elkgecis@yildiz.edu.tr 

3 Fen-Edebiyat Fakültesi fedgecis@yildiz.edu.tr 

4 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi gidgecis@yildiz.edu.tr 

5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iibgecis@yildiz.edu.tr 

6 İnşaat Fakültesi insgecis@yildiz.edu.tr 

7 Kimya-Metalurji Fakültesi kimgecis@yildiz.edu.tr 

8 Makine Fakültesi makgecis@yildiz.edu.tr  

9 Mimarlık Fakültesi mimgecis@yildiz.edu.tr 

10 Sanat ve Tasarım Fakültesi stfgecis@yildiz.edu.tr 

11 Uygulamalı Bilimler Fakültesi uybgecis@yildiz.edu.tr 

 

MADDE 18- İntibak 

 
1. Kurumlararası Yatay Geçiş ile kaydı yapılan öğrencinin, daha önce kayıtlı olduğu 

yükseköğretim kurumunda aldığı ve başardığı dersler, geçiş yapılan diploma 
programının öğretim planındaki uygun bulunan derslere, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları’na göre intibak ettirilir.  

2. Kurumlararası Yatay Geçiş ile kaydı yapılan öğrencinin, daha önce kayıtlı olduğu 
Yükseköğretim Kurumunda tamamladığı yarıyılı takip eden yarıyıla yapılır. Öğrencinin 
geçirmiş olduğu süreler öğrenim süresine dâhil edilir. Toplam süre, kanunda belirtilen 
süreleri aşamaz. 

3. Kurumlararası Yatay Geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi 
tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde 
yükseköğretim ortak veritabanına (YÖKSİS) işlenir. İlgili yıl/dönemde yatay geçiş 
başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-öğretim dönemi başlamadan 
önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş işlemleri iptal edilir. Bu 
öğrenciler yatay geçiş yapmış öğrenci kabul edilmez ve yatay geçiş başvurusu 
yaptıkları yükseköğretim kurumuna geri dönerler. Bu öğrenciler yatay geçiş kaydını 
iptal ettirdikleri yıl/dönemde başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş hakkı 
elde etmeleri durumunda yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler de bu 
madde hükümlerine göre yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir. 

4. Öğrencinin kaydı ve intibakı ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilir ve imza karşılığı 
teslim edilir. 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20%C4%B0%C3%A7in%20Kay%C4%B1t%20Dilek%C3%A7esi-Kurumlararas%C4%B1%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F.pdf
mailto:egtgecis@yildiz.edu.tr
mailto:elkgecis@yildiz.edu.tr
mailto:fedgecis@yildiz.edu.tr
mailto:gidgecis@yildiz.edu.tr
mailto:iibgecis@yildiz.edu.tr
mailto:insgecis@yildiz.edu.tr
mailto:kimgecis@yildiz.edu.tr
mailto:makgecis@yildiz.edu.tr
mailto:mimgecis@yildiz.edu.tr
mailto:stfgecis@yildiz.edu.tr
mailto:uybgecis@yildiz.edu.tr
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5. Öğrenci, onaylanan intibak formuna en geç eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasının 
sonuna kadar itiraz edebilir. İtirazlar ilgili Bölüm Başkanlığı’nca değerlendirilir ve ilgili 
Fakülte Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılının en geç beşinci haftasında 
sonuçlandırılır. 

 

MADDE 19- Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti 
 

1. İkinci Öğretim programlarından I.Öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, 
normal öğrenim sürelerini tamamlayana kadar katkı payı-öğrenim ücreti ödemezler. 
Ancak normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrenciler 
(9.yarıyıl ve üst dönemler için) I. öğretim ücretini öderler.  

2. Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından ve Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay 
Geçiş yapan öğrenciler, normal öğrenim sürelerini tamamlayana kadar katkı payı-
öğrenim ücreti ödemezler. Ancak normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimlerini 
tamamlayamayan öğrenciler (9.yarıyıl ve üst dönemler için) I. öğretim ücretini öderler. 

3. Öğrenim gördükleri programın yanı sıra “Sınavsız İkinci Üniversite” statüsünde açık 
veya uzaktan eğitim programlarında da kayıtlı olanlar yatay geçiş hakkı kazandıklarında 
da bu programda öğrenimlerine devam etmeleri durumunda kayıt yaptırdıkları 
dönemden itibaren Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payı-öğrenim ücretini öderler. 

4. Katkı payını yatırıp kayıt işlemini yapmayanlar ile kayıt işlemini tamamladıktan sonra 
yatay geçiş hakkından vazgeçenlere katkı payı iadesi yapılmaz. 

 

MADDE 20- Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığına Bağlı Yükseköğretim 
Kurumlarından Yatay Geçiş 
 

1. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına ve bağlı yükseköğretim kurumlarında 
önlisans ve lisans düzeyinde öğrenimine devam eden öğrenciler kendi özel 
kanunlarınca düzenlenen hükümler ve bu kılavuzda belirlenen hükümler çerçevesinde 
Üniversitemize yatay geçiş yapabilirler. Bu öğrencilerin sıralamasında, AGNO ile 
birlikte ÖSYM’ce Lisans Programlarına yerleştirmede kabul edilen minimum Merkezi 
Yerleştirme Puanı (180 puan) esas alınır.  

2. Bu kurumlardan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin                        
9. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle ilişiği kesilenler ve disiplin suçu alanlar yatay 
geçiş için başvuramazlar.  
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3. En az %30 ve %100 yabancı dil ile eğitim yapan Üniversitemiz programlarına 
geçişlerde “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri 
uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak gerekir: 

a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılacak İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan 
başarılı olmak, 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği 
olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak.  

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili 
olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği 
ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda 
tamamlamış olmak. 

Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. 

4. 20. maddenin 2. fıkrası kapsamına girmeyen bir gerekçe ile 20. maddenin 1. fıkrası 
kapsamındaki Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına ve bağlı yükseköğretim 
kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl 
içinde yatay geçiş için başvurabilir.  
 
 

MADDE 21- Kamu Hizmetinde Bulunanların Naklen İstanbul’a Atanmaları 
Durumunda Kendileri ile Bakmakla Yükümlü Oldukları Çocukları ve Eşlerinin 
Üniversitemize Başvuru Koşulları 
 

1. Yurt içindeki Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde 
görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile 
bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son 
sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının 
başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına 
girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki 
diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak 
şartı ile nakledilebilirler. Üniversitemiz programlarına yapılan başvurularda atamanın 
yapıldığı İl’in İstanbul olması gerekmektedir. İstanbul dışında başka bir ile yapılan 
atamalar için başvuru kabul edilmez.  

2. En az %30 ve %100 yabancı dil ile eğitim yapan Üniversitemiz programlarına 
geçişlerde “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri 
uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak gerekir: 

a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılacak İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan 
başarılı olmak, 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği 
olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak.  

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 
konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim 
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak. 

Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. 

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
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3. Bu yolla başvuran öğrencilerin durumları kontenjan şartı aranmaksızın ilgili yönetim 
kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde öğrencinin 
intibakı geldiği Yükseköğretim Kurumunda tamamladığı yarıyılı takip eden yarıyıla 
yapılır. Toplam süre, kanunda belirtilen süreleri aşamaz. 

 

B- YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ  
 
MADDE 22- Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Başvuru 
Koşulları 
 

1. Türk uyruklu, yabancı uyruklu veya çifte vatandaş olup Yükseköğretim Kurulu 
tarafından tanınan bir yurt dışı bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören ve 
kayıtlı olduğu diploma programının, üniversitemizdeki önlisans veya lisans diploma 
programına eşdeğerliğinin üniversite tarafından kabul edilen öğrenciler, yurt dışı 
yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.  

2. Başvurular takvimde belirtilen tarihlerde başvuruda istenen belgeler ile online 
başvuru sistemi üzerinden yapılır. 

3. Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş, lisans diploma programlarının 
üçüncü ve beşinci yarıyılında yapılır. Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfı, ilk 
iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

4. Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş başvurusu, tamamlanan sınıfı 
takip eden sınıfa yapılır. Öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunda 1. sınıfı 
tamamlayan öğrenciler sadece 2. sınıfa, 2. sınıfı tamamlayan öğrenciler ise sadece 3. 
sınıfa başvuru yapabilir. 

5. Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş başvurusunda bulunanların 
yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve eğitim planındaki tüm dersleri en az 2.0 
(4.0 üzerinden) ile başarmış olması ve genel not ortalamasının dörtlük not sisteminde 
eğitim almış öğrenciler için genel not ortalaması en az 3.0 (4.0 
üzerinden); yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise en az 75 (100 
üzerinden) olması (Üst yarıyıllardan alınan dersler ANO hesabına katılmaz.) gerekir. 

6. Başvurduğu yıla kadar koşullu başarılı ders/dersleri olmaması gerekir. 

7. Mazeretleri nedeniyle kayıtlı oldukları Üniversiteler tarafından izinli sayılan öğrenciler 
izin süresini tamamladıktan sonra yurtdışından yatay geçiş başvurusunda bulunabilir, 
yarıyıl/yıl kaybı olan öğrenciler başvuramaz. 

8. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına Yurt Dışı Yükseköğretim 
Kurumlarından Yatay Geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı 
olma şartı aranır. Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. 

9. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesinde sayılan 
fiillere benzer sebeplerden ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş için 
başvuramaz. 

 

 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%202021-2022%20YT%C3%9C%20%C4%B0%C3%A7i%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F,%20YT%C3%9C%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndan%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F,%20Yandal,%20%C3%87AP%20Ba%C5%9Fvuru%20Takvimi(2).pdf
http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%20L%C4%B0SANS%20D%C3%9CZEY%C4%B0NDEK%C4%B0%20GE%C3%87%C4%B0%C5%9ELER%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20BA%C5%9EVURU%20BELGELER%C4%B0.pdf
http://basvuru.yildiz.edu.tr/
http://basvuru.yildiz.edu.tr/
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MADDE 23- Yurt Dışı Yatay Geçişinde Yabancı Dil Şartı 
 

1. Yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamında üniversitemize yatay geçiş yapmak 
isteyen öğrencilerin en az %30 ve %100 yabancı dil ile eğitim yapan Üniversitemiz 
programlarına geçişlerinde “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav 
Yönergesi” hükümleri uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak gerekir: 

a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılacak İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan 
başarılı olmak, 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan 
bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak.  

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 
konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim 
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak. 

Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. 

2. Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İngilizce Yeterlik şartı aranmaz. 

3. Fransızca Mütercim Tercümanlık Programına başvuracakların ilgili program tarafından 
yapılacak olan Fransızca Yeterlik Sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. 
(Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. Sınav hakkında bilgi 
için ilgili Bölüm Başkanlığı ile görüşülmelidir.) 

 

MADDE 24- ÖSYM Taban Puanına Sahip Olan Türk Öğrenciler 
 

1. Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş kapsamında geçiş yapmak 
isteyen öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma 
programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip olması 
durumunda, 22. maddenin 5. ve 6. fıkralarında belirtilen yurt dışında 
yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş 
başvurusu yapabilirler.  

2. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.04.2016 tarihli toplantısında alınan ve YÖK'ün 
03.05.2016 tarih ve 26166 sayılı yazısı ile bildirilen karar uyarınca,  Mühendislik ve 
Mimarlık Programları ile Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık programları dahil) yapılacak geçiş başvurularında başarı sınırının 
uygulanmasına karar verildiğinden,  

2016 Girişli, 
Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada 
olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) 
sırada olanlar,  

2017 Girişli, 
Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada 
olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 250 bininci (250.000) 
sırada olanlar, Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 240 bininci (240.000)  
sırada olanlar  

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
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2018 Girişli, 
Mühendislik programlarına, en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar, 
Mimarlık programlarına en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar,  
Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı 
dâhil) ilgili puan türünde en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar  

 

Yurt dışında yükseköğretime başlayan ve ÖSYM puanına sahip olan öğrenciler 
Türkiye’deki yükseköğretim programlarına Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından 
Yatay Geçiş  başvurusunda bulunabilir.   

 

3. Başarı şartını sağlayan öğrencilerin Yurt dışı Yatay Geçiş kontenjanından yatay geçiş 
yapabilmesi için ayrıca; 

Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin 
Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Ranking 
of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education 
World University Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının 
herhangi birinde ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve bu kılavuzda 
belirtilen dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması, 

gerekmektedir. 

(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 02.07.2021 tarih ve 46299 sayılı yazısına istinaden bu 
madde, 09.04.2021 tarihinden önce yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptıranlarda 
aranmayacaktır.) 

4. İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde; 

a) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, merkezi yerleştirme sınavına 
girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili 
puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması, 

b) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt 
oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını 
başarıyla geçmiş olması, 

gerekir.  

(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 02.07.2021 tarih ve 46299 sayılı yazısına istinaden bu 
madde, 09.04.2021 tarihinden önce yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptıranlarda 
aranmayacaktır.) 

5. Ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan Türk 
uyruklu öğrencilerde 24. maddenin 2. ve 4. fıkralarındaki şartlar aranmaz. 

6. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle 
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 gerekmektedir. 
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MADDE 25- ÖSYM Taban Puanına Sahip Olmayan Türk Öğrenciler 
 

1. Başarı şartını sağlayan öğrencilerin Yurt Dışı Yatay Geçiş kontenjanından yatay geçiş 
yapabilmesi için; 

Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin 
Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic 
Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher 
Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite 
sıralamalarının herhangi birinde ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve bu 
kılavuzda belirtilen dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması, 

gerekmektedir.  

2.  İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde; 

 Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları 
diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş 
olması 

gerekir. 

3.  Ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan Türk 
uyruklu öğrencilerde 24. maddenin 2. ve 4. fıkralarındaki şartlar aranmaz. 

4. T.C. uyruklu olup ortaöğretimini yurtdışında tamamlayanlar öğrencilerin Yurt Dışı 
Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilmeleri için aşağıda 
yer alan ve ÖSYS/YKS Puanına eşdeğer muadil belgelere sahip olmaları 
gerekmektedir.   

 

SAT 1 
1600 üzerinden en az 1200 toplam puan + 
Matematik bölümünden 800 üzerinden en az 640 
puan 

ACT 36 üzerinden en az 29 puan 

ABİTUR En az 3 puan (1-3 puan arası) 

Fransız Bakaloryası Diploma notu 20 üzerinden en az 14 puan 

GCE A Level Sertifikası En az 3 dersten A 

Uluslararası Bakalorya 
(International Baccalaureat IB) 

45 puan üzerinden en az 33 puan 

Avusturya Matura Diploması  
(Matura Reifezeugnis) 

En fazla 3 puan (1-3 puan arası) 

İtalya Maturita Diploması 
(Diploma di Maturita) 

Diploma notu 100 üzerinden en az 70 
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MADDE 26- Ortaöğretimini Yurt Dışında Tamamlayan Yabancı Uyruklu 
Öğrencilerin Yurt Dışı Yatay Geçişi 
 

1. 22. ve 23. maddede belirtilen şartları sağlayan yabancı uyruklu bir öğrencinin yurt 
dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitemizdeki başarı sıralaması şartı 
aranan bir programa yatay geçiş yapılabilmesi için; 

a. Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin 
Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic 
Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher 
Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite 
sıralamalarının herhangi birinde ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve 
bu kılavuzda belirtilen dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması, 

b.   İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde; 
Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt 
oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını 
başarıyla geçmiş olması  

gerekir. 

2. Yabancı uyruklu öğrencilerin Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş 

başvurusunda bulunabilmeleri için aşağıda yer alan ve ÖSYS/YKS Puanına eşdeğer 

muadil belgelere sahip olmaları gerekmektedir.   

SAT 1 
1600 üzerinden en az 1200 toplam puan + 
Matematik bölümünden 800 üzerinden en az 640 
puan 

ACT 36 üzerinden en az 29 puan 

ABİTUR En az 3 puan (1-3 puan arası) 

Fransız Bakaloryası Diploma notu 20 üzerinden en az 14 puan 

GCE A Level Sertifikası En az 3 dersten A 

Uluslararası Bakalorya 
(International Baccalaureat IB) 

45 puan üzerinden en az 33 puan 

Avusturya Matura Diploması  
(Matura Reifezeugnis) 

En fazla 3 puan (1-3 puan arası) 

İtalya Maturita Diploması 
(Diploma di Maturita) 

Diploma notu 100 üzerinden en az 70 

 
 

MADDE 27- Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Kontenjanları ve 
İlanı 
 

1. Senato tarafından Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş kontenjanı, 
her bir program için Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanının yarısını aşmayacak 
şekilde belirlenir. Yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile Senatosu 
tarafından belirlenen başvuru şartları, Kurumlararası Yatay Geçiş kontenjanları ile 
birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati 
bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim 
kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme 
takvimi ilan edilir. 
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2. Senato ile belirlenen kontenjanlar ilgili Fakültelerin/Bölümlerin/Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığının web sayfalarında da ilan edilir. 

3. Yabancı uyruklu öğrencilerin kontenjanı 27. Maddenin 1. fıkrasındaki sınırlamaya 
tabi değildir. 
 
 

MADDE 28- Değerlendirme ve İlanı 
 

1. Başvurularla ilgili ön değerlendirmede, öğrencilerin başvuru bilgileri ilgili Fakülte 
Dekanlığınca ilgili bölümler için oluşturulan komisyonlar tarafından kontrol edilir, 
başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

2. Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvurusunda bulunan ve ön değerlendirmeyi geçen 
öğrencilerin yurtdışındaki üniversitesine kabulde kullanılan belgesi, asgari ÖSYS/YKS 
Puanı veya 25. ve 26. maddenin 2. fıkrasında belirtilen muadil belgeler sıralama 
ölçütü olarak kullanılacaktır. 

3. ÖSYM puanı olan öğrencilerin başarı puanının hesaplanması;  

 Normalize ÖSYM puanının* %80’i 

 AGNO’nun %20’si (yüz üzerinden)  

toplanarak elde edilen puana göre yapılır. (*) Başvuranların değerlendirilmesinde 
kullanılacak hesap yöntemine, 40.maddede değinilmiştir. 

ÖSYM puanı olmayan öğrencilerin başarı puanının hesaplanması;  

 [100 * (başarısı hesaplanacak öğrencinin ÖSYM Eşdeğer puanı) / (başvuran 

öğrencinin üniversiteye girdiği yıldaki başvurulan YTÜ bölümünün en yüksek 

ÖSYM puanı) ]nın %80’i 

 AGNO’nun %20’si (yüz üzerinden)  

toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Hesaplanan puanlara göre başvuran 
adaylar kontenjan kadar sıralanır.  

4. Puanların eşit olması durumunda AGNO’nun önceliği vardır. AGNO’nun eşitliği 
durumunda Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) dikkate alınır. AOBP’nin eşit 
olması halinde ise lise diploması notu yüksek olan tercih edilir. 

5. Başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin gerekçeleri ile birlikte; değerlendirmeye 
alınan başvurular içinden kontenjan sayısı kadar asıl, değerlendirmeye alınan diğer 
öğrenciler yedek öğrenci olarak ilgili Fakültelerin internet sayfasında ilan edilir. 

6. Belirtilen kayıt tarihinde herhangi bir nedenle kayda gelmeyen öğrenciler kayıt hakkını 
kaybederler. Bu durumda yedek liste ilan edilir. Yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler 
sıralamaya göre ilan edilen tarihte kayıtları yapılır. 
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MADDE 29- İntibak 
 

1. Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş ile kaydı yapılan öğrencinin, daha 
önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda aldığı ve başardığı dersler, geçiş 
yapılan diploma programının öğretim planındaki uygun bulunan derslere, Yıldız 
Teknik Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları’na göre intibak ettirilir.  

2. Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş ile kaydı yapılan öğrencinin, daha 
önce kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumunda tamamladığı yarıyılı takip eden yarıyıla 
yapılır. Öğrencinin geçirmiş olduğu süreler öğrenim süresine dâhil edilir. Toplam süre, 
kanunda belirtilen süreleri aşamaz. 

3. Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş yapan öğrencilerin yeni 
durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en 
geç 15 gün içinde yükseköğretim ortak veritabanına (YÖKSİS) işlenir. İlgili 
yıl/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-
öğretim dönemi başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay 
geçiş işlemleri iptal edilir. Bu öğrenciler yatay geçiş yapmış öğrenci kabul edilmez ve 
yatay geçiş başvurusu yaptıkları yükseköğretim kurumuna geri dönerler. Bu 
öğrenciler yatay geçiş kaydını iptal ettirdikleri yıl/dönemde başka bir yükseköğretim 
kurumuna yatay geçiş hakkı elde etmeleri durumunda yatay geçiş yapabilirler. Bu 
durumdaki öğrenciler de bu madde hükümlerine göre yükseköğretim öğrenci veri 
tabanına (YÖKSİS) işlenir. 

4. Öğrencinin kaydı ve intibakı ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilir ve imza karşılığı 
teslim edilir. 

5. Öğrenci, onaylanan intibak formuna en geç eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasının 
sonuna kadar itiraz edebilir. İtirazlar ilgili Bölüm Başkanlığı’nca değerlendirilir ve ilgili 
Fakülte Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılının en geç beşinci haftasında 
sonuçlandırılır. 

 

MADDE 30- Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti 
 

1. Yurtdışından yatay geçiş yapan öğrenciler, normal öğrenim sürelerini tamamlayana 
kadar katkı payı-öğrenim ücreti ödemezler. Ancak normal öğrenim süresi içerisinde 
öğrenimlerini tamamlayamayan öğrenciler (9.yarıyıl ve üst dönemler için) I. öğretim 
ücretini öderler. 

2. Öğrenim gördükleri programın yanı sıra “Sınavsız İkinci Üniversite” statüsünde açık 
veya uzaktan eğitim programlarında da kayıtlı olanlar yatay geçiş hakkı 
kazandıklarında da bu programda öğrenimlerine devam etmeleri durumunda kayıt 
yaptırdıkları dönemden itibaren Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payı-öğrenim 
ücretini öderler. 

3. Katkı payını yatırıp kayıt işlemini yapmayanlar ile kayıt işlemini tamamladıktan sonra 
yatay geçiş hakkından vazgeçenlere katkı payı iadesi yapılmaz. 
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MADDE 31- Anne veya Babası Yurtdışında Kamu Hizmetinde Bulunanların 
Görevinin Sona Ermesi Durumunda Üniversitemize Başvuru Koşulları  
 

1. Yurtdışında devlet hizmetinde görevli anne veya babasının görevin sona ermesi 
sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde (Görev yerinin 
ve/veya ikametgâhının İstanbul’da olması şartı aranır.) bu kılavuzdaki “Yurtdışından 
Yatay Geçiş Başvuru Koşulları” başlıklı 22., 23, 24. ve 25. maddelerinde belirtilen 
koşulları sağlamaları durumunda Yurtdışından yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 

2. Bu yolla başvuran öğrencilerin durumları yurtdışı kontenjan şartı aranmaksızın ilgili 
yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde 
öğrencinin intibakı geldiği Yükseköğretim Kurumunda tamamladığı yarıyılı takip eden 
yarıyıla yapılır. Toplam süre, kanunda belirtilen süreleri aşamaz. 

 

MADDE 32- Kamu Hizmetinde Yabancı Diplomatların Çocuklarının Üniversitemize 
Başvuru Koşulları  
 
1. Türkiye’de (Görev yerinin ve/veya ikametgâhının İstanbul’da olması şartı aranır.) 

kamu hizmetinde bulunan  yabancı diplomatların yurt dışı bir yükseköğretim 
kurumunda öğrenim gören çocukları, bu kılavuzdaki “Yurtdışından Yatay Geçiş 
Başvuru Koşulları” başlıklı 22., 23, 24. ve 25. maddelerinde belirtilen koşulları 
sağlamaları durumunda Yurtdışından yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 

2. Bu yolla başvuran öğrencilerin durumları yurtdışı kontenjan şartı aranmaksızın ilgili 
yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde 
öğrencinin intibakı geldiği Yükseköğretim Kurumunda tamamladığı yarıyılı takip eden 
yarıyıla yapılır. Toplam süre, kanunda belirtilen süreleri aşamaz. 

 

C- MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ (EK MADDE-1) 
 
MADDE 33- Önceki Yıllarda Merkezi Yatay Puanına Göre Yatay Geçiş İle Diğer 
Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Yapan ve Geri Dönüş Hakkından Yararlanmak 
İsteyenler 
 

1. Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, kayıt olduğu yıldaki Merkezi 

Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş hakkından yalnızca bir defa yararlanabilir. İlgili 

başvuru döneminde yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar Merkezi Yerleştirme Puanına 

Göre Yatay Geçiş yapamaz. Ancak, yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi 

yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki 

başvuru tarihlerinde geri dönebilir. 

2. Bu haktan yararlanmak isteyenler kontenjan kapsamında sistem üzerinden başvuru 

yapmayacaktır. Başvuru tarihleri arasında geri dönmek istedikleri ilgili bölümün 

Fakülte Dekanlığına dilekçe ile başvuru yapacaklar ve bu öğrenciler için kayıt açma 

işlemi yapılacaktır.  

 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20%C4%B0%C3%A7in%20Kay%C4%B1t%20Dilek%C3%A7esi-Ek%20Madde-1%20Geri%20D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F.pdf
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MADDE 34- Merkezi Yatay Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Koşulları 
 

1. Başvurular takvimde belirtilen tarihlerde başvuruda istenen belgeler ile online 
başvuru sistemi üzerinden yapılır. 

2. Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, kayıt olduğu yıldaki merkezi 

yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya 

yüksek olması durumunda (hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere) 

yatay geçiş için başvuru yapabilir. 

3. Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa 
yerleştiği yılda ki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı şartı aranmaz. 

4. Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, Merkezi Yerleştirme Puanına Göre 
Yatay Geçiş geçmek istedikleri programın ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda, başvuru 
yapılacak programa ilişkin özel koşulların bulunması durumunda bu koşulları 
sağlamalıdır. 

5. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.04.2016 tarihli toplantısında alınan ve YÖK'ün 
03.05.2016 tarih ve 26166 sayılı yazısı ile bildirilen karar uyarınca,  Mühendislik ve 
Mimarlık Programları ile Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık programları dahil) yapılacak geçiş başvurularında başarı sınırının 
uygulanmasına karar verildiğinden,  

2016 Girişli, 
Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada 
olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) 
sırada olanlar,  

2017 Girişli, 
Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada 
olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 250 bininci (250.000) 
sırada olanlar, Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 240 bininci (240.000)  
sırada olanlar  

2018 Girişli, 
Mühendislik programlarına, en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar, 
Mimarlık programlarına en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar,  
Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı 
dâhil) ilgili puan türünde en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar  

  Merkezi Yatay Puanına Göre Yatay Geçiş başvurusu başvurusu yapabilir.  

6. Merkezi Yatay Puanına Göre Yatay Geçiş başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, kayıt 
yaptırdığı yılda geçmek istediği Üniversitemiz programına öğrenci kabul edilmemiş 
olması durumunda, programın merkezi yerleştirme taban puanı olmadığından, 
başvuru yapamaz. 

7. Giriş yıllarına bakılmaksızın, kapatılan programlara Merkezi Yatay Puanına Göre geçiş 
başvurusu kabul edilmez. 

 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%202021-2022%20Merkezi%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Ba%C5%9Fvuru%20Takvimi(2).pdf
http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%20L%C4%B0SANS%20D%C3%9CZEY%C4%B0NDEK%C4%B0%20GE%C3%87%C4%B0%C5%9ELER%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20BA%C5%9EVURU%20BELGELER%C4%B0.pdf
http://basvuru.yildiz.edu.tr/
http://basvuru.yildiz.edu.tr/
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8. Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, kayıt olduğu yıldaki Merkezi 
Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş hakkından yalnızca bir defa yararlanabilir. İlgili 
başvuru döneminde yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar Merkezi Yerleştirme Puanına 
Göre Yatay Geçiş yapamaz. Ancak, yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi 
yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki 
başvuru tarihlerinde geri dönebilir. Öğrencilerin daha önce Merkezi Yerleştirme 
Puanına Göre Yatay Geçiş Yapmadığını ve Yatay Geçişe Engel Bir Durum 
Bulunmadığına dair kayıtlı oldukları Üniversiteden alacakları belgeyi başvuru 
esnasında sisteme eklemeleri gerekmektedir.  

9. Yalnızca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve 
Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış 
adaylar şartları sağlamaları durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programlar dışında, 
yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar 
başvuramazlar. 

10. Öğrenim gördükleri yükseköğretim programına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt 
yaptırdıkları yıl için Merkezi Yatay Geçiş Puanına Göre yatay geçiş başvurusunda 
bulunamazlar. Ancak bir sonraki yıl yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Bu 
öğrencilerin geçmişteki kayıtları dikkate alınarak kayıt açma işlemi yapılır. Yeniden 
kayıt işlemi yapılmaz. Toplam süre, kanunda belirtilen süreleri aşamaz. 

11. Öğrenime başladıkları yıl mazeretleri nedeniyle öğrenim süresinden sayılmamak 
üzere izinli sayılarak/kayıt dondurarak öğrenime devam etmeyenlerin bir sonraki yıl 
için de başvurusu kabul edilmez. İzin/kayıt dondurma gibi durumların ortadan 
kalkmasından sonra kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda öğrenime devam 
ederek bir sonraki başvuru döneminde başvuru yapabilirler. 

12. Özel yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlarda kayıtlı öğrenciler geçmek istediği 
diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda (hazırlık 
sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere) yatay geçiş için başvuru yapabilir. 
Ancak diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler Özel Yetenek Sınavı ile 
öğrenci kabul eden programlara yatay geçiş başvurusu yapamaz. 

13. DGS sonucuna göre bir yükseköğretim programında kayıtlı olanlar, yalnızca ilgili yılın 
DGS Kılavuzunda belirtilen önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim 
lisans programlarına başvuru yapabilirler. Başvuru yapılacak programa ilgili yılda DGS 
ile öğrenci alınmamış ise o programa başvuru yapılamaz. 

14. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesinde sayılan fiiller 
nedeniyle ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar Merkezi Yerleştirme Puanına Göre 
Yatay Geçiş başvurusu yapamaz. 

15. ÖSYS Puanı ile Türkiye ve KKTC’de bir yükseköğretim programına kayıt yaptıranlar 
Merkezi Yatay Puanına Göre Yatay Geçiş başvurusu yapabilir.  

16. ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, 
ancak kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına 
öğrenime başlayanlar başvuru yapamaz.  

 

 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/Merkezi%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9Fe%20Engel%20Buunmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20Dair%20Belge-%C4%B0lk%20Defa%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Yapanlar.pdf
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17. ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, 
kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve 
öğrenci statüsünde olanlar başvuru yapamaz. ÖSYS'ye girmeden yurt dışındaki diğer 
yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar Merkezi Yatay Puanına Göre Yatay Geçiş 
başvurusu yapamaz. 

18. Yükseköğretim kurumlarının önlisans programında kayıtlı öğrenciler, kayıt olduğu 
yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istedikleri programın merkezi yerleştirme 
taban puanını sağlaması durumunda Üniversitemiz lisans programına başvuru 
yapabilirler. 

19. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler Merkezi Yerleştirme Puanına Göre 
Yatay Geçiş başvurusu yapabilirler. Bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde 
oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığı tarafından yayımlanmaktadır. Sınavsız geçiş ile yerleşen adaylar, ÖSYS 
puanları ile de şartları sağlamaları halinde, ÖSYS puanları ile de başvuru yapabilirler. 
(Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanlarına ilişkin bilgiye www.osym.gov.tr 
adresinde yer alan "ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki 

En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin" yayından ulaşılabilir.) 

20. M.T.O.K-Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarındaki programlarda okuyan 
öğrenciler, ÖSYS Kılavuzunda yer alan, tercih edebilecekleri ortaöğretim alanları ve 
yerleşebilecekleri programları dikkate alınarak, geçiş şartlarını sağlamaları durumunda 
Üniversitemiz programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.  

21. Askeri Okullardan ilişiği kesilen veya öğrenime devam eden öğrenciler, Askeri 
Okullara Yerleştirilme işlemleri Merkezi Yerleştirme Puanı sonucuna göre ÖSYM’ce 
yapılmadığından Merkezi Yatay Puanına Göre Yatay Geçiş başvurusu yapamaz. 
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 18.02.2016 tarih ve 75850160-301.06.01/9641 
sayılı yazısı)  

 

MADDE 35- Programın Eğitim Diline Göre Yabancı Dil Şartı ve Hazırlık Eğitimi 
 

1. Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İYS ve İngilizce Hazırlık öğretimi 
şartı aranmaz. 

2. Öğretim dili Türkçe olan programlarda kayıtlı olanlar, 35. maddenin 3. fıkrasında 
belirtilen şartı sağlamaları koşuluyla, en az % 30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan 
programlara geçiş başvurusunda bulunabilirler. 

3. Öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunda 1., 2., 3. veya 4. sınıfı 
tamamlamış olanların (Türkçe veya tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim 
yapılan programlarda kayıtlı bulunanlar) Üniversitemiz programlarına geçişlerde “YTÜ 
Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri uyarınca 
aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekir: 

a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılacak İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan 
başarılı olmak, 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği 
olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak.  

http://www.osym.gov.tr/
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
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c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 
konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim 
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak. 

Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. 

4. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan 
aynı isimli programa  (örneğin İşletme (Türkçe) programından İşletme (İngilizce) 
programına geçişte) geçiş yapmak isteyen ancak Yabancı dil şartını sağlayamayan ve 
daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrenciler en geç ikinci sınıf eğitimine 
başlamadan geçiş yapabilirler. Bu öğrencilerden yabancı dil şartını sağlayamayanlar 
hazırlık eğitimine tabi tutulur, daha önce 1 yıl hazırlık eğitimi almış olan öğrencilere 
ise (1 yıllık hazırlık öğretimi süreleri öğrenim sürelerinden sayılarak) yalnızca 1 yıl 
süresince açılan İngilizce Yeterlik Sınavlarına (İYS) girme hakkı verilir. 2. 3. ve 4. Sınıf 
öğrencilerinin ise, YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da 
uluslararası sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan 
İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.  

5. Öğretim dili Türkçe programdan, %30 veya %100 İngilizce öğretim yapılan farklı 
isimli programa (örneğin Makine Mühendisliği (Türkçe) programından İşletme 
(İngilizce) programına geçişte) kayıtlı olunan döneme bakılmaksızın geçiş yapılabilir. 
Bu öğrencilerden yabancı dil şartını sağlayamayanlar hazırlık eğitimine tabi tutulur, 
daha önce 1 yıl hazırlık eğitimi almış olan öğrencilere ise (1 yıllık hazırlık öğretimi 
süreleri öğrenim sürelerinden sayılarak) yalnızca 1 yıl süresince açılan İngilizce 
Yeterlik Sınavlarına (İYS) girme hakkı verilir. 

6. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunda Yabancı Dil Hazırlık sınıfının 
1.yılını tamamlamış olanların İngilizce Yeterlik şartını sağlayamasalar bile 
kontenjan dahilinde kayıtları yapılır ve diğer yükseköğretim kurumundaki 1 yıllık 
hazırlık öğretimi süreleri öğrenim sürelerinden sayılarak üniversitemizde yalnızca 1 yıl 
boyunca açılan İngilizce Yeterlik Sınavlarına (İYS) girme hakkı verilir. Bu süre 
içerisinde YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönergesinde yer alan 
İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı 
olduklarını belgeleyenler ya da İYS’den başarılı olanlar lisans öğrenimlerine devam 
ederler. Bir yıl sonunda başarılı olamayanların kayıtları silinir. 

7. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunun 2 yıllık hazırlık öğretimi süresini 
başarısız olarak tamamlayan ve halen bir yükseköğretim programında 
kayıtlı olan öğrenciler söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde 
başvuru yapabilirler. Ancak öğretim dili yabancı dil olan programlara başvurmaları 
halinde tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamazlar. Bu öğrencilerin YTÜ Senatosunca 
İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı 
olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) den 
başarılı olmaları gerekmektedir.  

8. Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıfında başarısız olan 
öğrenciler, kayıtlarının silinmesi durumunda, yabancı dille eğitim yapan 
yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle 
başarısız olan öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine 
ilişkin esaslarda belirtilen şartları sağlamaları halinde Türkçe öğretim yapılan 
programlara yerleştirilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına 
(ÖSYM) başvurabilirler. 
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MADDE 36- Başvuru Dönemi, Kontenjan ve İlan 
 

1. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile 
yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit 
edilir.  

2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca başvuru takvimi ve kontenjanlar 

 Başvuruların her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce 1 Ağustostan 15 
Ağustos dahil alınması, başvuruların değerlendirme işlemlerinin Eylül ayının 
10'una kadar ilan edilerek kayıtların da Eylül ayının 15 ine kadar bitirilmesi, 
kaydı yapılan öğrencilerin Eylül ayının sonuna kadar yatay geçiş yaptığı 
yükseköğretim kurumuna bildirilir, 

 Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90'ı geçmemek 
üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci 
kontenjanının %30'u kadar ayrılır, 

 Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde başvuru yapılan 
yükseköğretim programına başvuru yapılan yıldaki ÖSYS kılavuzunda öğrenci 
alınmamışsa, başvuru yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu 
programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanının 
dikkate alınır. 

ilkelerine göre belirlenir ve ilan edilir. 

3.  Üniversitemizde Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş başvuruları, Senato 
tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen tarihlerde (yalnızca güz 
yarıyılı başında başvuru alınır, bahar yarıyılı için başvuru kabul edilmez) 
alınır. 

 

MADDE 37- Değerlendirme ve İlanı 

1. Başvurularla ilgili ön değerlendirmede, öğrencilerin başvuru bilgileri ilgili Fakülte 
Dekanlığınca ilgili bölümler için oluşturulan komisyonlar tarafından kontrol edilir, 
başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

2. Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa 
yerleştiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı şartı aranmaz. 

3. Öğrenci sayısının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca başvurunun yapıldığı yıl için 
belirlenen kontenjanı geçmemesi durumunda başvuru şartını sağlayan öğrencilerin 
tamamının kayıtları yapılır. 

4. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan 
başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. 

5. Başvuru şartını sağlamayan öğrencilerin gerekçeleri ile birlikte; değerlendirmeye 
alınan başvurular içinden kontenjan sayısı kadar asıl, değerlendirmeye alınan diğer 
öğrenciler yedek öğrenci olarak ilgili Fakültelerin internet sayfasında ilan edilir. 

6. Kayıt hakkı kazananların dilekçe ile başvuru esnasında sisteme eklediği belgeleri 
kayıt tarihlerinden önce hazırlayarak başvuru yaptıkları Bölümün bağlı bulunduğu 
Fakülte Dekanlığına eposta ile göndermeleri gerekmektedir. 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/media/files/YT%C3%9C%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20%C4%B0%C3%A7in%20Kay%C4%B1t%20Dilek%C3%A7esi-Merkezi%20Yerle%C5%9Ftirme%20Puan%C4%B1na%20G%C3%B6re%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F.pdf
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7. Belirtilen kayıt tarihinde herhangi bir nedenle kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt 
hakkını kaybederler. Bu durumda yedek liste ilan edilir. Yedek kayıt hakkı kazanan 
öğrenciler sıralamaya göre ilan edilen tarihte kayıtları yapılır. 

 

MADDE 38- İntibak 
 

1. Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş ile kayıt hakkı kazananların intibak 
işlemleri “Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde geldikleri Yükseköğretim 
Kurumunda tamamladıkları sınıf/yarıyılı takip eden sınıf/yarıyıla yapılır. Toplam süre, 
kanunda belirtilen süreleri aşamaz. 

2. Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, 
kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün 
içinde yükseköğretim ortak veritabanına (YÖKSİS) işlenir. 

3. Öğrencinin kaydı ve intibakı ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilir ve imza karşılığı 
teslim edilir. 

4. Öğrenci, onaylanan intibak formuna en geç eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasının 
sonuna kadar itiraz edebilir. İtirazlar ilgili Bölüm Başkanlığı’nca değerlendirilir ve ilgili 
Fakülte Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılının en geç beşinci haftasında 
sonuçlandırılır. 

 

MADDE 39- Katkı Payı/Öğrenim Ücreti 
 

1. Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş kaydı yapılan öğrenciler, geldikleri 
Yükseköğretim Kurumunda normal öğrenim süresini tamamlayanlar (4 yıl/8 yarıyıl), 
üniversitemize kayıt yaptırdıkları yıldan itibaren kayıtlı oldukları programa ilişkin 
öğrenim ücreti/katkı payını öderler. 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 
 

MADDE 40- Başvuranların Değerlendirilmesinde Kullanılacak Hesap Yöntemi  
 

1.  Başarı Notu: 0.8* (Normalize ÖSYM puanı )+ 0.2* (Normalize genel başarı puanı **) 

*Normalize ÖSYM Puanı Hesabı: 100 * (başarısı hesaplanacak öğrencinin ÖSYM 

puanı) / (başvuran öğrencinin üniversiteye girdiği yıldaki başvurulan YTÜ bölümünün 

en yüksek ÖSYM puanı)  

**Normalize Genel Başarı Puanı Hesabı: 100 * (başarısı hesaplanacak 

öğrencinin genel başarı puanı) / (YTÜ Senatosunca kabul edilen en yüksek başarı 

notu (4.0) 

Başvuruda, 100 Üzerinden Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının olması durumunda 4’lü 

Sisteme Dönüşümünde, “YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” nın ekinde yer 

alan “EK-2 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” Tablosu 

kullanılacaktır. 

http://www.kalite.yildiz.edu.tr/media/files/DD-009-YT%C3%9C%20Ders%20E%C5%9Fde%C4%9Ferlilik%20ve%20%C4%B0ntibak%20Esaslar%C4%B1.doc
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MADDE 41- Başvuruda Sunulan Evraklarla Şahsi Dosyadaki Tutarsızlık 

1. Başvuru sırasında üniversitemize sunulan belgelerle şahsi dosyadaki belgeler arasında 
bir eksiklik veya tutarsızlık olması halinde Yönetim Kurulu Kararına istinaden ilgilinin 
geçiş işlemi ve kaydı iptal edilir, hukuki işlem başlatılır. 

 
MADDE 42- Kılavuzda Yer Almayan Hususlar 

1. Bu kılavuzda yer almayan hususlarda, YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliği ve YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları ile diğer ilgili yönetmelik ve 

yönerge hükümleri uygulanır.  

 


