YURT DIŞI ÜNİVERSİTELERDEN YATAY GEÇİŞLER
Başvuru ve Değerlendirme
 Kurumlar arası yatay geçiş (Genel not ortalaması şartı ile) başvuruları ilan edilen
tarihlerde http://obs.ticaret.edu.tr/yataygecis/ adresinden online olarak yapılır.
 Başvuru formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması ve istenilen belgelerin
online olarak yüklenmesi gerekir. Kayıt sırasında başvuru belgelerinin asıllarını ibraz
etmek zorunludur. Belgelerin aslını ibraz etmeyen öğrencinin kayıtları yapılmaz.
Yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın iptal edilir.
 Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 Yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır.
Sonuçların İlanı
 Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları web sitemizde ilan edilir.
Başvuru Esasları
 Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışı öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans
diploma vermeye yetkili bir kurum olarak yükseköğretim kurulu tarafından tanınması
ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma
programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 Lisans (4 yıllık) Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki
yarıyıl) öğrenim görmek şartı aranır.
 Öğrencinin tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 100
üzerinden 60 olması gerekir. Belirtilen başarı koşulunu sağlayamayan ancak kayıt
olduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği lisans
programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olanlar yatay geçiş başvuru
yapabilirler.
 Özel yetenek sınavlarına göre öğrenci kabul eden yurt dışı üniversitelerde öğrenim
gören öğrencilerin yatay geçiş yapmaları mümkün değildir.
 Tamamen veya kısmen İngilizce bölümler için Hazırlık okulumuzun yapacağı yabancı
dil(İngilizce) yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası
geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından, belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış
olmak gerekir.
 Uyarı ve kınama cezaları dışında her hangi bir disiplin cezası almamış olmak gerekir.

 Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim
programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları,
üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte
Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu
yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması
gerekir.
 Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, yurt
dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS girmiş veya muadil belgelere sahip olmaları,
ayrıca ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda YÖK tarafından belirlenen ve ilan edilen şartları
sağlamaları gerekir.
 Genel Not Ortalamasına Göre Lisans programlarına yapılacak yatay geçişler Üniversite
Senatosu tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'e bildirilen
kontenjanlar dahilinde aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.
 Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 Hukuk programına yatay geçişte 2015-2016 öğretim yılından itibaren Yükseköğretim
kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden; başarı sırası en düşük 150 bininci sırada
olanlar başvurabilir.
 Mimarlık ve Mühendislik programlarına yatay geçişlerde 2016-2017 öğretim yılından
itibaren Yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden başarı sırası;
Mimarlık için en düşük 200 bininci Mühendislik için en düşük 240 bininci sırada
olanlar başvurabilir.
 Havacılık Yönetimi programına yatay geçişlerde 2016-2017 öğretim yılından itibaren
Yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden aşağıdaki şartlara sahip
olanlar başvurabilir.
1- Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kaydı
bulunmamak.
2- Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi
bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekkülü hastaneden sağlık raporu almak.
Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yeni tarihli Öğrenci Belgesi, (Başvuru gününden en fazla 15 gün önceki tarihli)
Not durum belgesi (Transkript,)
Hazırlık okuyan öğrenciler için hazırlık başarı durumunu gösterir belge.
ÖSYM Sonuç belgesi,
5.ÖSYM Yerleşme belgesi,
6.Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde, belgeleri sunulan üniversitenin
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığına dair YÖK ten alınan tanınma belgesi,

7. Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde, Genel not ortalamasının 100 lük
sistemde karşılığını gösteren belge.
8. Ders içerikleri onaylı fotokopisi.
9. Uyarı ve Kınama cezası dışında Disiplin cezası almadığına dair yazı,
10. Tamamen veya kısmen İngilizce programlara başvuru halinde ilan edilen
sınavlardan başarılı olmak. Geçerli İngilizce dil sınavları: TOEFL IBT=72 geçerlilik
süresi 2 yıl,
(YDS =60 geçerlilik süresi 3 yıl), (FCE=C süresiz), (PTE Akademik=55
geçerlilik süresi 2 yıl.
11. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

