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             YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI 

YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM 
PROGRAMLARINDAN YATAY GEÇİŞ 

KOŞULLARI  

 Yurtdışındaki yükseköğretim 
kurumlarından eş değer diploma 
programlarına yapılacak  yatay   geçiş 
başvuruları ilgili birime şahsen yapılacak ve 
belgeler elden teslim edilecektir. 
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T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINDAKİ 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİNDEKİ 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ 

1) 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından önce yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki 
ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları 
gerekmektedir.   

 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. 
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 Yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından Bursa Uludağ 
Üniversitesindeki diploma programlarının 
ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban 
puana sahip öğrenciler, yurt dışında 
yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden 
başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş 
başvurusu yapabilirler.  
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 Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda 
öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü 
yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı 
programın önlisans veya lisans diploması vermeye 
yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu 
tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma 
programının yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya 
lisans diploma programına eşdeğerliğinin Bursa 
Uludağ Üniversitesi tarafından kabul edilmesi şartı 
aranır. 
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 Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Bursa Uludağ 
Üniversitesine ayrılan yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarına 
başvurularında yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye 
girmiş olmaları, ön lisans programları için TYT puan türünde en az 
150, lisans programları için YKS’de ilgili puan türünde en az 180  
puan almaları veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilen 
muadil sayılan aşağıda belirtilen belgelerden birine sahip olma şartı 
aranır.  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) 
 Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)  
 Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)  
 İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)     
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2) 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran 
öğrencilerin, yatay geçiş başvuruları 
değerlendirilirken; 
a) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında 
başarı sıralaması şartı getirilen (Tıp programları, 
Mühendislik Programları (Ziraat Fakültelerinin Gıda 
Mühendisliği programı dahil), Hukuk programları, 
Mimarlık programları ve Öğretmenlik  programları 
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dahil). 
2019-YKS’ye girmesi ve ilgili program için aranan 
başarı sırasını sağlaması, 
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Program Puan Türü Başarı Sırası 

Tıp Programı SAY En düşük 50 bininci (50.000) 

Hukuk Programı EA En düşük 190 bininci (190.000) 

Mühendislik Programları (Ziraat 
Fakültelerinin Gıda Mühendisliği 
programı dahil) 

 
SAY 

 
En düşük  300 bininci (300.000) 

Mimarlık Programı SAY En düşük  250 bininci (250.000) 

Öğretmenlik programları 
(Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık programı dahil) 

İlgili Puan 
Türünde 

 
En düşük  300 bininci (300.000) 
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b) Başarı sırası aranmayan programlar için 2019-YKS’ye girmesi ve 
geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde 
aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer 
üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban 
puanına eşit veya yüksek olması (Önlisans programları TYT puan 
türünde en az 150, lisans programları ilgili puan türünde en az 180) 
 
c) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 2019-
YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi 
sınav puanını sağlaması gerekmektedir (TYT puan türünde en az 
150). Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilen diploma 
programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerden gerekli 
görülmesi halinde, ilgili komisyonlar tarafından yapılacak özel 
yetenek seviye tespit sınavında başarılı olmaları istenir. 
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3) 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki 
yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans 
eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarının lisans programlarına kayıt olan ve 
sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına 
yatay geçiş yapacak öğrencilerin de 2. maddede yer 
alan şartları sağlaması gerekmektedir. 
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4) 2019-2020 eğitim öğretim döneminde QS veya Times 
Higher Education dünya sıralamasında ilk 500'e giren 
üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık 
sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan 
öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 
4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay 
geçiş başvurusu yapabilecek, önlisans programlarında ise 
üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu 
yapabileceklerdir. 
5) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında 
tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile 
yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz. 
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6) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan 
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu 
öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. 
Ayrıca,  
 Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’deki 

üniversitelere yatay geçiş yapan TC uyruklu öğrenciler, yatay 
geçiş yaptığı üniversitede en az iki yıl öğrenimine devam etmiş 
olmaları şartıyla Türkiye’ deki üniversitelere yatay geçiş 
yapabilir. 

 KKTC’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören üçüncü 
ülke vatandaşı öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere yatay 
geçiş yapabilmesi için en az iki yıl KKTC’de kayıt yaptırdığı 
üniversitede öğrenim görmüş olma koşulu aranır. 
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7) Yurtdışındaki aynı yükseköğretim 
kurumlarından bir programın her bir sınıfına 
geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili 
sınıfının yurtdışı kontenjanının %15’ini 
geçmeyecek; hesaplamada 1’in altındaki sayılar 
1’e tamamlanacak, 1’in üzerinde ise virgülden 
sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki sayıya, 5 ve 
yukarısında ise bir üstteki tam sayıya 
tamamlanacaktır. 
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8) Kayıtlı olduğu programa Yurtdışından Öğrenci Sınavı (YÖS) veya 
eşdeğer sınavları ile yerleştirilen öğrencilerin başvuruları dikkate 
alınmaz. 
9) Öğretim dili % 100 İngilizce olan bir programa öğretim dili % 100 
İngilizce olmayan programdan yapılan başvurular değerlendirmeye 
alınmaz. 
Öğretim dili kısmen yabancı dil (zorunlu hazırlık sınıfı) olan 
programlara başvuranların ÖSYM tarafından yapılan veya 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla 
eşdeğerliliği kabul edilen ve BUÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı 
Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği eşdeğerlik tablosunda 
belirtilen yabancı dil sınavlarının birinden yeterli puanı almaları  veya 
BUÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen yabancı dil 
yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 70 puan ile başarılı 
olmaları şarttır.  
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10) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş 
için başvurulan yıl itibarıyla ÖSYM Yükseköğretim 
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen şartları 
sağlamış olması zorunludur. 
11) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından 
yararlanmak için engel teşkil etmez. Ancak kayıt dondurma 
haricinde yarıyıl/yıl kaybı olan öğrenciler başvuru yapamaz. 
Eğitimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış 
olması gerekir. 
12) Yatay geçiş başvurusu sadece gelinen kurumda kayıtlı    
olunan sınıf/dönemi takip eden sınıf/döneme yapılır. 
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13) 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 yatay geçiş yapacak 
öğrenciler için  
 Asgari ÖSYS/YKS puanına veya muadil yabancı dil belge 

şartının aranmamasına, ancak kontenjandan daha fazla 
başvuru olması durumunda öğrencilerin yurtdışındaki 
üniversitesine kabulde kullanılan belgesinin veya 
ÖSYS/YKS  veya muadil belgelerinin sıralama ölçütü 
olarak kulanılmasına 
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 En az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2,29) genel not 
ortalaması şartının hazırlık sınıfından birinci sınıfa gecen 
öğrencilerde aranmamasına 

 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenim görmekte 
olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden 60 not ortalamasını 
(4’lük sistemde 2,29) sağlayamayan öğrencilerin de 
başvuru yapabilmesine , yatay gecişinin kabul edilmesi 
halide intibakının programın yeterli görülen ilgili sınıfına 
veya bir alt sınıfına olmak üzere başarılı olduğu dersler 
üzerinden yapılmasına 
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 Yurtdışındaki aynı yükseköğretim 
kurumlarından bir programın her bir sınıfına 
geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın 
ilgili sınıfının yurtdışı kontenjanının %15’ini 
geçmeyecek; hesaplamada 1’in altındaki 
sayılar 1’e tamamlanacak, 1’in üzerinde ise 
virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki 
sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üstteki tam 
sayıya tamamlanacaktır 
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GENEL HÜKÜMLER 

 Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece 
ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş 
yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından 
başarı bakımından bulundukları sınıfın ilk yüzde onuna 
girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim 
diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş 
yapabilirler.  Bu öğrenciler, üst sınıfta o yıl için, normal 
örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı 
payı kadar miktarı, öğrenim ücreti olarak öderler. 

  
 Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma 

programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime 
kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. 
Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan 
öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. 
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GENEL HÜKÜMLER 

 Bir programın aynı anda hem birinci hem ikinci 
öğretimine başvurulabilir. 

 
 Yatay geçiş başvurusu sadece gelinen kurumda 

kayıtlı    olunan sınıf/dönemi takip eden 
sınıf/döneme yapılır. 
 

 Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı 
ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Devlet 
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapan 
öğrenciler birinci öğretim için katkı payı, ikinci 
öğretim için öğrenim ücreti öderler. 
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 Önlisans ve Lisans programlarına başvuran adayların 
değerlendirilmesinde, adayın başvuru yaptığı ÖSYS puan türünde almış 
olduğu ÖSYS puanı ve 4’lük sistem üzerinden GANO’su dikkate alınır ve 
aşağıdaki formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı hesaplanır:  

 
     Değerlendirme Puanı = (Adayın ÖSYS puanı / BUÜ Programın taban      
      puanı) x 60 + (Adayın GANO’su / 4) x 40  
  
 Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Devlet Konservatuvarına başvuran 

adaylar seviye tespit sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almış 
olması şartıyla değerlendirmeye alınır. Değerlendirmede seviye tespit 
sınavından alınan puan ve 4’lük sistem üzerinden GANO’su dikkate alınır 
ve aşağıdaki formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı hesaplanır:  

        Değerlendirme Puanı = (Seviye tespit sınavı puanı/100,00) x 60 + 
        (Adayın GANO’su / 4) x 40  
 Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday 

belirlenir. Sonuçlar takvimde belirtilen ilan tarihinde birimlerin web 
sayfasında ilan edilir. Yazışma ile ayrıca bildirim yapılmaz. 

Değerlendirme  
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KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER 

Başvurular, ilan edilen tarihler arasında şahsen ve elden teslim edilecektir.  Elden veya posta ile yapılan 

başvurular dikkate alınmaz.  

 Onaylı Öğrenci Belgesi  
 Not Durum Belgesi (Transkript)  Başvuran öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü 

dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı veya e-imzalı belge  
 Tabi olduğu müfredata ait ders planı  
 TC Kimlik Kartı örneği/Pasaport fotokopisi 
 Yabancı Dil Hazırlık Belgesi (Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan programlara müracaat eden öğrenciler için)  
 Disiplin cezası almadığını gösterir belge (Transkript belgesi veya Öğrenci belgesi üzerinde belirtilmiş ise ayrıca 

istenmez) 
 ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yerleştiğine ilişkin sınav sonuç 

belgesi), 
 İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle bulundukları 

sınıfın başarı sıralamasında ilk    % 10’a girdiklerini gösterir onaylı belge, 
 Kayıtlı oldukları Üniversitelerinden alacakları yatay geçişine engel durum (üzerinizde kitap, cihaz ve vb 

materyal) olmadığına dair belge, (Kesin kayıt sırasında verilecektir.) 
 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, YÖK Başkanlığı Bilkent/ Ankara adresinden bilgi almaları, 

 Başvurunun yetkili temsilci aracılığı ile yapılması halinde yetki belgesine temsilci ve temsil olunanın resmi 
kimlik fotokopisi,  

 Yabancı uyruklu öğrencilerin öğretime başlayabilmeleri için üniversitelerin Türkçe Öğrenme Merkezleri 
veya Yunus Emre Enstitüsünden alınan Türkçe Dil Yeterlik Belgesi, 

 
 Yurtdışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilere ait tüm belgelerin Türkçe olması halinde 

Noter ve/veya Yeminli Tercüman tarafından onaylatılması gerekmektedir. 

 Belge eksiği olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

http://www.yok.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/
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Yurtdışı başvuruları ilgili birimlere şahsen yapılacak ve belgeler elden teslim edilecektir. 


