
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yurt Dışındaki Yükseköğretim Programlarından 

Üniversitemiz Lisans Programlarına Yatay Geçiş İlkeleri 

A. Genel Hükümler 

 

1. Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim 

gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın lisans diploması 

vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gerekir. 

2. Öğrencinin başvuru sırasında muadil bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı (öğrenci 

statüsünde) olması zorunludur. Öğrencinin yurt dışındaki kayıtlı olduğu diploma 

programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına muadilliği ilgili 

yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

3. Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş 

başvurularında ÖSYS/YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda yayımlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş 

işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil 

sayılan belgeler aranacaktır.  

SAT 1 (Minimum 1000 puan) 

ACT (Minimum 21 puan) 

Abitur (En az 4 puan) 

Fransız Bakaloryası (Diploma notu en az 12) 

GCE A Level Sertifikası (En az 2 ders) 

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) (En az 28 puan) 

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) (En çok 2 puan) 

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) (En az 70) 

4. Adayların 4 lük sistemde 3 ve üzeri Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları 

gerekir. Farklı not sisteminde Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip adayların 100 

lük sistemde karşılığını gösteren Üniversitesinden alınmış resmi belgeyi sunması 

gerekir. (Gerekli olması halinde not sistemlerindeki dönüşüm için YÖK 'ün dönüşüm 

tabloları kullanılır.). 

5. Adayın disiplin cezası almamış olması gerekir. 

6. Yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan Üniversitemiz programının her bir 

sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı 

kontenjanının yüzde 15'ini geçemez. Yüzde 15'in hesaplanmasında 1'in altındaki 

sayılar 1'e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5'ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve 

yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır. 

7. Yatay geçiş yapan öğrencilerin ayrıldıkları yükseköğretim kurumunda geçirdikleri 

öğrencilik süreleri Türk-Alman Üniversitesi’ndeki azami sürelerinden düşülür. 

8. KKTC'de bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversiteler ile 

programlarında kayıtlı olan öğrenciler yurt dışı yatay geçiş kontenjanına başvuramaz. 

9. Yurt dışı yatay geçiş başvurularının alınması ve değerlendirme işlemleri kurumlararası 

yatay geçiş takvimine uygun yapılır. 

10. Türkiye’deki Almanca eğitim veren lise mezunlarının kayıt olabileceği 

programlarımıza yurtdışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusunda bulunacak 

adayların ortaöğretim mezuniyetlerinin Üniversitemiz tarafından belirlenen Almanca 

eğitim veren liselerden olması ve diplomalarında birinci yabancı dil olarak Almanca 

yazması gerekmektedir. 

11. Belirtilen koşullarda yer almayan ancak değerlendirmelerde tereddüt yaşanan 

hallerde, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

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



Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı kararları dikkate alınır. 

 

B. T.C. Uyruklu Adaylar İçin Koşullar 

 

1. Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflardan yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Yurt dışı 

yükseköğretim kurumunda programa kayıt yaptırmadan sadece dil eğitimine devam 

edenler başvuruda bulunamazlar. 

2. Hazırlık sınıfından veya birinci sınıftan (kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda 

birinci sınıfta öğrenim görmemiş) geçiş yapmak isteyen adaylardan yabancı dil belgesi 

şartını sağlayamayanlar Almanca hazırlık eğitimi alacaklardır. 

Ancak hazırlık eğitim süresinin azami iki yıl olması nedeni ile kayıtlı oldukları 

yükseköğretim kurumunda bir yıl hazırlık öğrenimi görmüş olan öğrenciler 

Üniversitemizde en fazla bir yıl hazırlık eğitimi alabilirler. Bu eğitim sonunda başarılı 

olamayanların Üniversitemizden ilişiği kesilir. Hazırlık eğitiminde azami süreyi 

doldurarak başarılı/başarısız olan ve halen yükseköğretim programında kayıtlı olan 

öğrencilerin tekrar hazırlık eğitimi göremeyeceklerinden Üniversitemiz Senatosu 

tarafından kabul edilen hazırlık sınıfı muafiyeti sağlayan uluslararası dil belgelerine 

sahip olmaları gerekmektedir. 

3. Hazırlık sınıfından yapılacak başvurularda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması koşulu 

aranmaz. 

4. 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 1000'de yer alan üniversitelerin programlarından Üniversitemiz 

Mühendislik ve Hukuk Fakülteleri Programlarına yatay geçiş yapacak öğrenciler için 

yurt dışı yatay geçiş kontenjanı yurt içi yatay geçiş kontenjanı üst sınırına kadar 

kullanılabilir. Ayrıca bu üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler için Genel Hükümlerin 

üçüncü maddesinde belirtilen şart aranmaz. Yurt dışı kontenjandan daha fazla başvuru 

olması durumunda öğrencilerin yurtdışındaki üniversitesine kabulde kullanılan 

belgesi veya ÖSYS, YKS veya muadil belgeleri sıralama ölçütü olarak kullanılır. 

 

C. Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Koşullar 

 

1. Adaylar lisans diploma programlarının ikinci ve üçüncü sınıflarına yatay geçiş 

başvurusu yapabilirler.  

2. Adayın Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen Almanca hazırlık sınıfı 

muafiyeti sağlayan uluslararası dil belgelerinden birinden istenilen puanı almış olması 

gerekir. 

3. Öğretim dili %30 Almanca olan programlara başvuruda bulunacak adayların B2 

seviyesinde Türkçe dil bilgisine sahip olduklarını veya 700 saat Türkçe eğitimi 

aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir. B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi olmayan 

veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını belgeleyemeyen adayların Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından yapılacak Türkçe Dil Yeterlik Sınavı’nı başarmaları 

gerekmektedir. Aksi halde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

D. Başvuruların Değerlendirilmesi: 

1. Adaylar aşağıdaki şekilde hesaplanan değerlendirme puanına göre en yüksek puandan 

en düşük puana doğru sıralanır ve değerlendirme bu sıralamaya göre yapılır. 

Değerlendirme puanı eşit olması durumunda ÖSYS/YKS puanı veya dönüştürülmüş 

puanı yüksek olan aday tercih edilir. 



2. a) Hazırlık sınıfından yapılan başvurularda: 

 Değerlendirme Puanı =  (X / Y) x 2 

 

X= Adayın ÖSYS/YKS puanı veya yurt dışındaki üniversitesine kabulde 

kullanılan muadil belgenin dönüştürülmüş puanı    

Y= Bölümün ÖSYS/YKS puanı 

b) Hazırlık sınıfı dışındaki sınıflardan yapılan başvurularda: 

 Değerlendirme Puanı = AGNO + (X / Y) x 2 

X= Adayın ÖSYS/YKS puanı veya yurt dışındaki üniversitesine kabulde 

kullanılan  

muadil belgenin dönüştürülmüş puanı    

Y= Bölümün ÖSYS/YKS puanı 

AGNO: Adayın Ağırlıklı Genel Not Ortalaması  

3. Muadil sınavların puanlarının dönüştürülmesinde aşağıdaki formül kullanılır. 

𝑦 =
( 1x −x)180

( 1x − 0x )
 - 

( 0x −x)500

( 1x − 0x )
 

x  = Muadil Sınavdan Alınan Not    

0x = Muadil Sınav Sonucunun En Düşük Puanı 

1x = Muadil Sınav Sonucunun En Yüksek Puanı   

y = Muadil Sınav Puanının ÖSYS/YKS Puanına Uyarlanmış Sonucu 

4. Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday 

belirlenir.  Takvimde belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan asıl adaylar 

yerine yedek adayların kayıt başvurusu alınır. 

5. Yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların 

isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili 

Fakültenin web sayfasında ilan edilir. 

Muadil Sınavların En Düşük ve En Yüksek Puanları: 

Sınav Adı En Düşük Puan En Yüksek Puan 

ABITUR 4 1 

SAT 1 1000 1600 

ACT 21 36 

Fransız Bakaloryası 12 20 

GCE A Level Sertifikası (en az iki ders) 2 5 

Uluslararası Bakalorya (International 

Baccalaureat IB) 
28 42 

İtalya Maturita Diploması (Diploma di 

Maturita) 
70 100 

Avusturya Matura Diploması (Matura 

Reifezeugnis) 
2 1 

 


