
YURTDIŞI BAŞVURU KOŞULLARI 

YURTDIŞI BAŞVURU KOŞULLARI 
a) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurtdışında öğrenim 
gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans diploması 
vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı 
olduğu diploma programının yatay geçiş için başvurduğu önlisans diploma programına 
eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.  
b) Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencinin yurtdışı yükseköğretim kurumunda, 
yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve kayıtlı olduğu programda bitirmiş 
olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 ya da ÖSYS 
puanının yatay geçiş yapılmak istenen programın taban puanından yüksek olması şartı 
aranır.  
c) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş 
yapmak istediği diploma programının başvurulan sınıfın ilgili TYT taban puanına sahip 
öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı 
aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay 
geçiş başvurusu Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışından yatay 
geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 
 d) Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere ayrılan 
yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarına başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda 
belirtilen eşdeğer sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime 
başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için TYT’de ilgili puan 
türünde 140 veya daha  fazla puan almaları şartı aranacaktır. Sıralama 100 lük sisteme 
dönüştürülmüş puanlar üzerinden en yüksek puandan başlanarak kontenjan dâhilinde 
yapılır. 

e) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak 
yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki 
şartlar aranmaz. 
 



     YURTDIŞINDAN 
BAŞVURACAKLARIN 

DİKKATİNE 

    Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere ayrılan 
yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarına başvuruların da ÖSYM sonucu veya aşağıda 
belirtilen eşdeğer sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime 
başladıkları yılda ÖSYM tarafından yapılan sınava girmiş olmaları, önlisans programları 
için  ilgili puan türünde 140 veya fazla puan almaları şartı aranacaktır. Sıralama 100 lük 
sisteme dönüştürülmüş puanlar üzerinden en yüksek puandan başlanarak kontenjan 
dâhilinde yapılır.  

 SAT 1 (Minimum 1000 puan) 
 ACT (Minimum 21 Puan) 
 Abitur 
 Fransız Bakaloryası 
 GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders) 
 Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB) 
 Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) 
 İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenciliklerini 
tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası 
açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir.  



YURTDIŞINDAN YATAY GEÇİŞ 
BAŞVURUSUNDA  

İSTENEN BELGELER 

   Başvurular, matbu dilekçeyle Bursa Uludağ Üniversitesinin ilgili birimine, ilan edilen 
tarihler arasında şahsen veya yetkili temsilci aracılığı (vekâletname) ile yapılır, posta ile 
yapılan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir. 
a) Onaylı Öğrenci Belgesi aslı, 
b) Not Durum Çizelgesi (Transkript); Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, 
öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı, 
c) Pasaport fotokopisi, 
ç) Disiplin cezası almadığını gösterir belge, 
d) Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yerleştiği sınava ait sınav sonuç 
belgesi, 
e) ÖSYS kılavuzunda yer alan yurtdışı üniversitelerinden yatay geçiş yapan öğrencilerden 
ikinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu 
itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge, 
f) Yurt dışından yapılan başvurularda, öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü 
Yükseköğretim Kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın Yükseköğretim Kurulu 
tarafından tanınırlığının olması gerekir. Yurt dışında öğrenim görülen kurumun tanınıp 
tanınmadığına ilişkin http://www.yok.gov.tr internet adresinden veya Denklik Bilgi Edinme, 
g) YÖK Başkanlığı Bilkent/ Ankara adresinden bilgi almaları, 
Başvurunun yetkili temsilci aracılığı ile yapılması halinde yetki belgesine temsilci ve temsil 
olunanın resmi kimlik fotokopisi, 
ğ) Yabancı uyruklu öğrencilerin öğretime başlayabilmeleri için üniversitelerin Türkçe 
Öğrenme Merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsünden alınan Türkçe Dil Yeterlik Belgesi, 
h) ÖSYS kılavuzunda yer alan yurtdışı üniversitelerinden yatay geçiş yapan öğrencilerden 
kayıtlı oldukları Üniversitelerinden alacakları yatay geçişine engel durum (üzerinizde kitap, 
cihaz ve vb materyal) olmadığına dair belge,(kesin kayıt esnasında ibraz edilecektir.) 
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