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BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ 

13-17 Temmuz 2020 
Başvuru (ONLINE) 

basvuru.yildiz.edu.tr adresi üzerinden online başvuru alınacaktır. 

   

24 Temmuz 2020 

İngilizce Yeterlik Sınavına girecek öğrenci listelerinin (%30 İngilizce 

öğretim yapan Lisans programlarına başvuranlar için) ve sınav ile 

ilgili tüm bilgilerin (Sınav saati vb.) Yabancı Diller Yüksekokulunca 

www.ybd.yildiz.edu.tr  adresinde ilan edilmesi 

28 Temmuz 2020 (*) 

İngilizce Yeterlik Sınavı (ONLINE) (Türkçe öğretim yapılan 

programlarda öğrenim gören ve %30  %100 İngilizce öğretim 

yapan Lisans programlarına başvuranlar için)  

04 Ağustos 2020 
İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının www.ybd.yildiz.edu.tr  

adresinde ilan edilmesi  

27 Temmuz 2020 (**) 

İngilizce Öğretmenliği Programına başvuranlar için 

İngilizce Öğretmenliği Yeterlik (Yazılı)  Sınavı  (İÖYS) (ONLINE) 

Sınav ile ilgili tüm bilgiler (Sınav saati vb.) sınavdan önce 

www.yde.yildiz.edu.tr  adresinde ilan edilecektir. 

28 Temmuz 2020 (**) 

İngilizce Öğretmenliği Programına başvuranlar için 

İngilizce Öğretmenliği Yeterlik (Sözlü)  Sınavı  (İÖYS) (ONLINE) 

Sınav ile ilgili tüm bilgiler (Sınav saati vb.) sınavdan önce 

www.yde.yildiz.edu.tr  adresinde ilan edilecektir. 

04 Ağustos 2020(**) İngilizce Öğretmenliği Programına başvuranların İngilizce 

Yeterlik Sınav Sonuçlarının www.yde.yildiz.edu.tr  adresinde ilan 

edilmesi 

10-14 Ağustos 2020 Başvuruların değerlendirilmesi  

17 Ağustos 2020  Başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı  

18-20 Ağustos 2020 Asıl kayıtlar 

21 Ağustos 2020 Yedek kayıtlar 

24-28 Ağustos 2020 İntibakların yapılması 

01-04 Eylül 2020 

Kaydı yapılan öğrenciler tarafından;                                                                                                                                     

-Online olarak e-posta adresi için kullanıcı adı ile şifresinin alınması, 

-Öğrenci Otomasyon Sistemine (USIS) giriş için kullanıcı adı ve 

şifresinin alınması 

01-04 Eylül 2020 
Kayıt ve İntibakların İlgili Yönetim Kurulu'nca kabulü ve İntibakların 

sisteme girilmesi 

07-28 Eylül 2020 
İlgili Bölüm Başkanlığı’ndan İntibak formunun imza karşılığı alınması 

(İçinde bulunduğumuz sürecin durumuna göre Bölüm Başkanlıklarınca 

öğrencilere e-posta ile gönderilmesi de sağlanabilir.)  

28 Eylül-04 Ekim 2020 
Ders Kayıtları (Akademik takvimde ve Ders Kayıt kılavuzunda belirtilen 

tarihlerde sınıflara göre randevulu olarak gerçekleştirilmektedir) 

 
(*) Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak İYS Sınavı için gerekli tüm bilgiler ve sınav ile ilgili tüm 

duyurular www.ybd.yildiz.edu.tr   adresinden takip edilmelidir. 

 

(**) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü İngilizce Öğretmenliği programına başvuranlar için 

yapılacak İÖYS Sınavı ile ilgili tüm bilgiler ve sınav ile ilgili tüm duyurular www.yde.yildiz.edu.tr   

adresinden takip edilmelidir. 

NOT: Türkçe öğretim yapılan programlara başvuranlar İYS Sınavına girmeyeceklerdir. 

 

 

 

http://basvuru.yildiz.edu.tr/
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/
http://www.yde.yildiz.edu.tr/
http://www.yde.yildiz.edu.tr/
http://www.yde.yildiz.edu.tr/
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/
http://www.yde.yildiz.edu.tr/
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1. KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ (NOT ORTALAMASI İLE) 

Kurumlar arası yatay geçiş, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

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

Yönetmelik” ve “YTÜ Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal 

Yönergesi”  hükümlerine  uygun olarak belirlenen kontenjanlar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarının 

aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında  yapılır. 

2. YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI 

 

1- YTÜ’ye Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğretim kurumunda 

kayıtlı öğrenci statüsünde olunması zorunludur. 

 

2- Kurumlar arası yatay geçiş; lisans diploma programlarının üçüncü ve beşinci yarıyılına yapılır. 

 

3- Kurumlararası 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.  

4- Yabancı Dil Hazırlık öğretimini bir yarıyılda başaran ve lisans öğrenimine bahar yarıyılında başlayan 

öğrencilerden, başvuru koşullarını sağlayanlar da Kurumlararası Yatay geçiş, Kurumiçi Yatay Geçiş ve Çift 

Anadal başvurusunda bulunabilirler. Başvuruda bu öğrencilerin üstten almış oldukları dersler not ortalaması 

hesabına katılmaz. 

 5- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek öğretim programında bitirmiş olduğu 

yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması (başvurduğu yarıyıla kadar kendi 

programlarına ilişkin öğretim planında yer alan tüm dersleri en az 2.0 (4.0 üzerinden) ile başarmış olması) ve 

genel not ortalamasının Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4.0 puan üzerinden en az 

3.0; yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 75 genel not ortalaması 

şartı aranır.  

 6-Yukarıda belirtilen başarı şartını sağlayamayan veya koşullu başarılı dersi/dersleri olup, merkezi 

yerleştirme puanı geçiş yapmak istedikleri programın taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay 

geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları şartları sağlayan adayların yerleştirmesi 

bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir. 

7- Yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme işlemleri, senato tarafından kabul edilen takvime 
göre yapılır. 
 
8- 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.   

 

9- “Sınavsız İkinci Üniversite” statüsünde açık veya uzaktan eğitim programlarında kayıtlı olanlar, öğrenim 

gördükleri açık ve uzaktan eğitim programından yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. 

 

10- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller 

nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş 

başvurusunda bulunamazlar. 
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11- İzinli sayılma durumu, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. Ancak yarıyıl/yıl 

kaybı olan öğrenciler başvuru yapamazlar. 

 
12- Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarına ÖSYM tarafından Merkezi Yerleştirme yolu ile 

yerleştirilmeyen öğrenciler de (Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanından kaydını yaptırmış olanlar, Türk 

Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisine bağlı Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim görenler vb.) 4.madde 

de belirtilen şartları sağlamaları durumunda Üniversitemiz programlarına Kurumlar arası yatay geçiş 

başvurusunda bulunabilirler. Bu öğrencilerin sıralamasında, AGNO ile birlikte ÖSYM’ce  Lisans 

Programlarına yerleştirmede kabul edilen minimum Merkezi Yerleştirme Puanı (180 puan) olarak kabul 

edilecektir.  

 

13- İkinci (akşam) örgün öğretim programlarından normal (gündüz) örgün öğretim programlarına başvuracak 

olanların, tamamladıkları sınıf itibariyle yapılan ağırlıklı genel not ortalaması sıralamasında ilk yüzde on 

arasına girdiklerini belgelemeleri gerekmektedir. 

 
14- Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığınca, Mühendislik ve Mimarlık Programları ile Öğretmenlik 

programlarına yapılacak yatay geçiş ve çift anadal başvurularında başarı sınırının uygulanmasına ve 

Kurumlar arası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş ve çift anadal başvurularında başarı sırasının aranmasına 

karar verildiğinden, Giriş yılı 2016 olanlar için; Mühendislik  programlarına, başarı sırası en düşük 240 

bininci (240.000) sırada olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) sırada 

olanlar, Giriş yılı 2017 olanlar için; 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 başvuru yapabileceklerdir. Giriş yılı 2018 ve sonrası olanlar için; 
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 başvuru yapabileceklerdir. 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 tüm geçiş ve çift anadal 

başvurularında söz konusu öğrencilerde başarı sırası aranmayacaktır. 

 
15- “Sınavsız İkinci Üniversite” statüsünde açık veya uzaktan eğitim programlarında kayıtlı olanlar, öğrenim 

gördükleri açık ve uzaktan eğitim programından yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. 

 

16- En az %30 ve %100 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) YTÜ’nün yapacağı İngilizce Yeterlik Sınavından (İYS ) başarılı olmak. 

b) Ulusal veya uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak. 

 

17- Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İngilizce Yeterlik şartı aranmaz. 

 

18- Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 

2.1. DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ   

1 - Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans 

düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve 

kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş 

yapabilirler. 

2- Bu kurumlardan 13/01/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim 
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Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya 

disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuru yapamazlar. 

3-İkinci madde kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci madde kapsamındaki yükseköğretim 

kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde diğer 

yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvuru yapabilirler. Bu başvurular kurumlar arası yatay geçiş 

hükümlerine göre değerlendirilir. 

2.2.YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAN YATAY GEÇİŞ   

1- Senato tarafından Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan 

belirlenebilir.  

2- Yurt dışı üniversitelerden yapılan  başvurularda öğrencinin yurt dışında 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 önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin üniversite tarafından kabul edilmesi 

şartı aranır. 

3- Kurumlararası 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. (COVID-19 nedeniyle yalnızca bu yıla mahsus olmak üzere 1.sınıf 

ve 4.sınıfa kontenjan verilen programlar bulunmaktadır.) 1.sınıf (sadece dil eğitimine devam edenler 

hariç) ve 4. sınıf kontenjanlarına yalnızca Türk Vatandaşı olan (KKTC’deki Yükseköğretim Kurumlarında 

öğrenim görenler hariç) öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.   

4- Öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek öğretim programında bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki 

tüm derslerden başarılı olması (başvurduğu yarıyıla kadar kendi programlarına ilişkin öğretim planında yer 

alan tüm dersleri en az 2.0 (4.0 üzerinden) ile başarmış olması) ve genel not ortalamasının Dörtlük not 

sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4.0 puan üzerinden en az 3.0; yüzlük not sisteminde eğitim almış 

olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 75 genel not ortalaması şartı aranır. 

5- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversitemiz diploma programlarının ilgili sınıfına 

öğrenci kabulündeki (öğrencinin sınava girdiği yılda ki) taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında 

yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 

6- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller 

nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş 

başvurusunda bulunamazlar. 

7- İzinli sayılma durumu, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. Ancak yarıyıl/yıl 

kaybı olan öğrenciler başvuru yapamazlar. 

8- Hazırlık sınıfından 1. Sınıfa geçişte AGNO şartı aranmaz. Ancak En az %30 ve %100 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) YTÜ’nün yapacağı İngilizce Yeterlik Sınavından (İYS ) başarılı olmak. 

b) Ulusal veya uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip 

 olmak. 
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9- Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş 

başvurularının değerlendirilmesinde; 

a) İlgili yıldaki ÖSYS kılavuzlarında yer alan Mühendislik ve Mimarlık ve Öğretmenlik Programlarına 

(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları dahil) yapılacak yatay geçiş başvurularında başarı 

sınırının uygulanmasına ve geçiş başvurularında başarı sırasının aranmasına karar verildiğinden, Giriş yılı 

2016 olanlar için; Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olanlar, 

Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) sırada olanlar, Giriş yılı 2017 olanlar 

için; 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 başvuru yapabileceklerdir. Giriş yılı 2018 ve sonrası olanlar için; 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 başvuru yapabileceklerdir. 

b) 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. 

c) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan 

öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.   

10- KKTC'de bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversiteler ile programlarında 

kayıtlı olan öğrenciler alınan COVİD-19 nedeniyle alınan YÖK kararı kapsamı dışında olduğundan, 

"Yükseköğretim  Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, 

Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre 

yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. 

11- Öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS/YKS Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay 

geçiş işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari ÖSYS/YKS Puanına veya muadil belgelere (SAT 1: 1600 

üzerinden en az 1200 toplam puan + (Matematik bölümünden 800 üzerinden en az 640 puan), (ACT: 36 

üzerinden en az 29 puan), (Abitur: En az 3 puan (1-3 puan arası), (Fransız Bakaloryası: Diploma notu en 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): En az 70  

puan sahip olmaları gerekmektedir. 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 bu şartlar aranmayacaktır. Ancak 

yurt dışı kontenjanından daha fazla başvuru olması durumunda öğrencilerin yurtdışındaki üniversitesine 

kabulde kullanılan belgesi, Asgari ÖSYS/YKS Puanı veya 8. madde de belirtilen muadil belgeler sıralama 

ölçütü olarak kullanılacaktır. 

12- T.C. uyruklu olup ortaöğretimini yurtdışında tamamlayanlar ile yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş 

başvurusunda bulunabilmeleri için 11.madde de belirtilen asgari ÖSYS/YKS Puanına eşdeğer muadil 
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belgelere sahip olmaları gerekmektedir. 

13- YÖK kararı gereği yukarıda ki başarı şartını sağlayamayan öğrenciler de başvuru yapabileceklerdir. 

Ancak bu durumda olanların başvuruları boş kontenjan olması halinde değerlendirmeye alınacaktır. 

Öğrencinin yatay geçişinin kabul edilmesi halinde intibakı “YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” 

çerçevesinde başarılı olduğu dersler üzerinden programın yeterli görülen ilgili sınıfına veya bir alt sınıfına 

olmak üzere yapılacaktır. 

14- Başvurularda, Öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek öğretim programında bitirmiş olduğu yarıyıllara ait 

öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması (başvurduğu yarıyıla kadar kendi programlarına ilişkin 

öğretim planında yer alan tüm dersleri en az 2.0 (4.0 üzerinden) ile başarmış olması) ve genel not 

ortalamasının Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4.0 puan üzerinden en az 3.0; yüzlük not 

sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 75 genel not ortalaması şartı aranır. 

15- Yurtdışından Yatay Geçiş kontenjanlarına başvuranların sıralaması sadece Ağırlıklı Genel Not 

Ortalamasına (AGNO) göre yapılacaktır.  

ÖZEL DURUMLAR 

 (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 şehir’e yapılan atamalar için başvuru kabul edilmez. Bu yolla başvuran 
öğrencilerin durumları kontenjan şartı aranmaksızın ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. 
Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır. 
 
 (2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, 
devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş 
yapması halinde (İstanbul olması şartı aranır) 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 4.0 puan üzerinden en az 3.0 genel not 
ortalaması; yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 75 genel not 
ortalaması şartı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Sınavlarındaki asgari puanlar veya Yurtdışından geçişler için YTÜ Senatosunca kabul edilen eşdeğer 
puanlara sahip olmaları şartı aranır. Bu yolla başvuran öğrencilerin durumları yurtdışı kontenjanı şartı 
aranmaksızın ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir 
öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır. 
 
 (3) Türkiye’de (İstanbul olması şartı aranır) hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının 
YTÜ’ye başvurularında 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 4.0 puan üzerinden en az 3.0 genel not ortalaması; yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar 
için ise 100 puan üzerinden en az 75 genel not ortalaması şartı ile Yurtdışından geçişler için YTÜ 
Senatosunca kabul edilen en az puanlara sahip olmaları şartı aranır. Öğrencilerin durumları kontenjan şartı 
aranmaksızın ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir 
öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır. 
 
 (4) Yukarıda yer alan maddeler kapsamında, %30 ve %100 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) YTÜ’nün yapacağı İngilizce Yeterlik Sınavından (İYS ) başarılı olmak, 



 

8 
 

 

 b) Ulusal veya uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak. (Bu 
madde 24.12.2015 gün, 2015/04-06 sayılı Senato kararı ile düzenlenmiştir.) 

 

 

3. KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA              

1-II. 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 Yurtdışındaki Üniversitelerden 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. BAŞVURULARIN ALINMASI VE BAŞVURU BELGELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

 

- Başvuru için istenilen belgelerde yer alan Fotoğraf JPG formatında diğer tüm belgeler ise JPG veya 

PDF formatında yüklenecektir.  

- Yatay Geçiş başvuruları takvimde belirlenen süreler içerisinde basvuru.yildiz.edu.tr adresi 

üzerinden online olarak alınacaktır. Başvuru belgelerinin (ÖSYS belgesi hariç), öğrencilerin 

okumakta oldukları Üniversiteleri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. (Islak imzalı ve 

mühürlü ya da Elektronik imzalı)  

- Başvuru ve Kayıt için gerekli iletişim e-posta veya telefon ile sağlanacağından sisteme girilen telefon 

ve e-posta bilgisi kişiye ait ve ulaşılabilir olmalıdır. Aksi takdirde mağduriyetler yaşanabilir. 

- Başvurunun eşdeğer programa yapılması gerekir. Örneğin; Makine Mühendisliği Bölümünde okuyan 

bir öğrenci İnşaat Mühendisliği Bölümüne başvuru yapamaz. Eşdeğer programlara yapılmayan 

başvurular otomatik olarak iptal edilecektir. 

- Belgeler yeni tarihli olmalıdır. 

- Başvuru veya kayıtta sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge sundukları tespit edilen 

öğrencilerin başvurusu iptal edilecektir. Kayıt sonrası doğrulama işlemlerinde böyle bir durumun 

ortaya çıkması halinde öğrencinin kaydı silinecek ve haklarında hukuki işlem başlatılacaktır. 

 

- Sisteme giriş yapıldıktan sonra öğrenciler aşağıda verilen giriş tiplerine göre başvuru işlemini 

gerçekleştireceklerdir. 

 

- Başarı Notu ile Yatay Geçiş (YKS) (Kayıtlı bulundukları Yükseköğretim Kurumuna YKS sonucuna 

göre yerleşenler bu seçeneği tıklayarak giriş yapacaklardır.) 

 

- Başarı Notu İle Yatay Geçiş (DGS) (Kayıtlı bulundukları Yükseköğretim Kurumuna DGS sonucuna 

göre yerleşenler bu seçeneği tıklayarak giriş yapacaklardır.) 

 

http://basvuru.yildiz.edu.tr/
http://basvuru.yildiz.edu.tr/
http://basvuru.yildiz.edu.tr/
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- Başarı Notu İle Yatay Geçiş (Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarında okuyan Yabancı Uyruklu) 

(Kayıtlı bulundukları Yükseköğretim Kurumuna Yabancı Öğrenci Sınavı  sonucuna göre yerleşenler 

bu seçeneği tıklayarak giriş yapacaklardır.) 

- Başarı Notu İle Yatay Geçiş (ÖSYM Kılavuzunda yer alan Yurtdışındaki Üniversitelerden) 

(Yurtdışında Kayıtlı bulundukları Yükseköğretim Kurumuna YKS sonucuna göre yerleşenler bu 

seçeneği tıklayarak giriş yapacaklardır.) 

 

- Başarı Notu İle Yatay Geçiş (ÖSYM Kılavuzunda yer almayan Yurtdışındaki Üniversitelerden) 

(ÖSYM Kılavuzu dışındaki Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarında kayıtlı olanlar, T.C. uyruklu olup 

ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile 

yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler bu seçeneği 

tıklayarak başvuru yapacaklardır.) 

 

- Sistemde okuduğu Üniversite bilgi girişi sırasında, okuduğu Üniversite / Fakülte / Bölüm bilgisi listede 

yer almayanlar “Listede bulunmayan üniversite/ fakülte / program girmek için tıklayınız.” seçeneği ile  

üniversite / Fakülte / Program bilgilerini manuel olarak yazacaklardır. 
 

4.1 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

1- Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin, kayıtlı olduğu üniversiteden alacağı, gördüğü 

bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge. 

2- ÖSYS Sonuç Belgeleri  

a) Yerleştirme Belgesi: Öğrenim görülen programa yerleştirildiğini gösteren ÖSYS Sonuç Belgesi, 

b) Alınan tüm puanları gösteren sonuç belgesi: Mühendislik ve Mimarlık programları ile 

Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) başvuran öğrenciler 

Yerleştirme belgesine ilave olarak başarı sırasını gösterir bu belgeyi de ibraz edeceklerdir. Diğer 

programlara başvurularda bu belge istenilmez. 

 

3- Öğretim Planı: Kayıtlı bulunulan Yükseköğretim kurumunda  uygulanmakta olan öğretim planının 

(Öğrenim görülen programın tüm sınıflarına ait öğretim planı) onaylı örneği. Onaylı örneğine erişilememesi 

durumunda Üniversitenin Bologna sisteminden alınan örneği de kabul edilerek yüklenen belge üzerinde yer 

alan link üzerinden ilgili birim tarafından doğrulama yapılabilecektir. Öğretim Planı yabancı dilde olanların, 

kayıt hakkı kazanmaları durumunda öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan veya noterden onaylı 

Türkçesini kayıt sırasında belgelemeleri gereklidir). 

4- %10 belgesi: İkinci öğretimden örgün öğretime başvuran öğrenciler için.  

5- Disiplin cezası alınmadığına ilişkin belge: Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek 

olmayacaktır. 

6- Eşdeğer Sonuç Belgesi: Yurtdışı kontenjanlarına yapılan başvurularda istenilen (2.2.’nin 11. 

maddesinde belirtilen) eşdeğer puan sonuç belgesi.(İlgili belgenin aslı ve Türkçe tercümesinin noter ya da 

Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği) 

7- Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumları Tanıma Belgesi: Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan 

Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmak isteyen adaylar, 

 http://okultanima.yok.gov.tr  internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme 

giriş yaparak sorgulama yapabilecek.  

http://basvuru.yildiz.edu.tr/
http://basvuru.yildiz.edu.tr/
http://basvuru.yildiz.edu.tr/
http://basvuru.yildiz.edu.tr/Home/Kayit#myTab2_example2
http://okultanima.yok.gov.tr/
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8- İYS’ye eşdeğer Ulusal veya uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesi: %30 

ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara başvuranlar için ÖSYM tarafından yapılan veya 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve 

Üniversitemizce  eşdeğerliği kabul edilen  yabancı dil  sınav belgesi.  

a) %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara başvuranlardan, eşdeğer yabancı dil sınav sonuç 

belgesi bulunmayanlar YDYO’ca yapılacak olan İYS sınavına katılacaklardır. 

b) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngilizce Öğretmenliği programına başvuranlardan, Eşdeğer 

yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanlar yapılacak olan İÖYS sınavına katılacaklardır. 

 

9- 1 adet fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş (koyu renk gözlüksüz)  fotoğraf.   

10-  Kimlik Belgesi: T.C. Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı / KKTC Kimlik Kartı /      

Pasaport (Yazılı Sayfalar) 

Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı Yönergeye www.ogi.yildiz.edu.tr     adresinde yer alan 

Mevzuat / Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altından ulaşılabilir. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ 

İLANI 

 

1- Başvurularla ilgili değerlendirmeyi,  Fakülte Dekanlığınca oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular 

ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 

2- %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına başvuru yapanlardan, YTÜ Yabancı Diller 

Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınav belgesine sahip 

olmayanlar İngilizce Yeterlik sınavına (İYS)  girerek başarılı olmak zorundadırlar. Bu sınavda başarılı 

olamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Sınav ve Muafiyet şartlarına ilişkin bilgiler kılavuzun 

ileriki sayfalarında yer almaktadır) 

3- Başvuruda bulunan öğrencilerin sıralaması; merkezi yerleştirme puanının (DGS yolu ile başvuran 

öğrencilerde dahil) (başvurulan programın, öğrencinin sınava girdiği yılda ki tavan puanı tam puan kabul 

edilir) %80’ni (yüz üzerinden) ile AGNO’nun %20’si (yüz üzerinden) toplanarak elde edilen puana göre 

yapılır. Puanların eşit olması durumunda AGNO’nun önceliği vardır.  

1- Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarına ÖSYM tarafından Merkezi Yerleştirme yolu ile 

yerleştirilmeyen öğrenciler de (Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanından kaydını yaptırmış olanlar, Türk 

Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisine bağlı Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim görenler vb.) Başvuru 

koşullarında belirtilen başarı şartını sağlamaları durumunda, Üniversitemiz programlarına Kurumlar arası 

yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Bu öğrencilerin sıralamasında, AGNO ile birlikte ÖSYM’ce  Lisans 

Programlarına yerleştirmede kabul edilen minimum Merkezi Yerleştirme Puanı (180 puan) esas alınır. 

2- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için; adayların,  yapılacak olan özel yetenek sınavında 

başarılı olmaları gerekir. Sıralama, özel yetenek sınavındaki başarıları da dikkate alınarak ilgili Fakülte 

Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır. (Özel Yetenek Sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi için Sanat ve 

Tasarım Fakültesi Dekanlığı ile iletişime geçilmelidir.) 

3- Sıralama sonucunda; kontenjan kadar asıl liste ve en çok bir o kadar da yedek liste ilan edilir. Takvimde 

belirlenen süre içinde kayıt için gelmeyen asıl adayların yerine sırasıyla yedek adaylar çağırılır. 

4- Kurumlararası Yatay Geçiş ile kayıt olan öğrencilerin geldikleri Yükseköğretim Kurumundaki süreler 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/
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öğrenim süresine dâhil edilir. Toplam süre, kanunda belirtilen süreleri aşamaz. 

5- Değerlendirme sonuçları, ilgili Fakülte Dekanlıklarının internet sayfasında duyurulur. 

5.1.YURT İÇİ KONTENJANLARINA BAŞVURANLARIN SIRALAMASINDA 

KULLANILACAK HESAP YÖNTEMİ 

 
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)  

 

5.2. BAŞVURUDA 100 ÜZERİNDEN AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMALARININ OLMASI 

DURUMUNDA 4’LÜ SİSTEME DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILACAK YÖNTEM 

 

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

Dönüşümünde, “YTÜ DERS EŞDEĞERLİLİK VE İNTİBAK ESASLARI” nın ekinde yer alan “EK-2 

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları”  Tablosu kullanılacaktır. 

 

6. %30 ve %100 ÖĞRETİM YAPILAN PROGRAMLARA KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ 

BAŞVURUSU YAPAN ÖĞRENCİLER İÇİN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) VE DİĞER 

İNGİLİZCE DERSLERİ MUAFİYET ŞARTLARI 

 

Öğrencilerin kayıtlı bulundukları Yükseköğretim Kurumlarında görmüş oldukları İngilizce Hazırlık eğitimi 

ve başarı durumları Üniversitemize başvurularda kabul edilmez. %30 ve %100 İngilizce Öğretim yapılan 

programlara başvurularda aranan şartlar aşağıdaki gibidir. 

 

 1- Öğrencilerin, hazırlık öğretiminden ve İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muaf 

sayılabilmeleri için İYS’den almaları gereken en düşük puanlar ile harf karşılıkları ve değerleri aşağıdadır: 

 

 

 

 

2- İYS başarı puanlarının harf karşılıkları ve değerleri aşağıdadır: 

BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ 

Standart Yüzdesel Aralıklar Harfsel Sayısal Sözel 

90-100         AA 4.00 Başarılı 

80-89 BA 3.50 Başarılı 

70-79 BB 3.00 Başarılı 

60-69 CB 2.50 Başarılı 

0-59   Başarısız 

3- Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayan öğrenciler, İngilizce hazırlık öğretiminden CB harf notu 

ile muaf sayılırlar.  

a) Güz yarıyılı başında yapılan İYS’den en az 60 (altmış) puan alan öğrenciler, 

b) Ana dili İngilizce olan bir ülkede öğretim dilinin de İngilizce olduğu ortaöğretim kurumlarında en 

az son üç yılında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olan öğrenciler,  

Sınav türü 

MUAFİYET İÇİN GEREKLİ MİNİMUM PUANLAR 

Hazırlık 
İleri İngilizce I ve 

İleri İngilizce II 

İYS 60 (CB / 2.50) 70 (BB / 3.00) 
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c) Son 3 (üç) yıl içinde YTÜ İngilizce hazırlık öğretiminden başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip 

olan öğrenciler,  

4- Senato tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal sınavların herhangi birinden son 5 (beş) yıl içinde 

yeterli puanı almış olan öğrenciler  ile Senato tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavların 

herhangi birinden geçerlilik süresi içinde yeterli puanı almış olan öğrencilerin hazırlık öğretiminden 

muafiyet için gereken puan aralıkları ve başarı notları aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uygulanır.  

İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin  

Puan Aralıkları ve Başarı Notları Tablosu  
 

Sınavlar CB BB BA AA 

İYS 60-69 70-79 80-89 90-100 

YDS, e-YDS, YÖKDİL 60-69 70-79 80-89 90-100 

TOEFL IBT 72-83 84-95 96-107 108-120 

PTE Akademik 55-70 71-77 78-83 84-90 

5-  AODK (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) kapsamında, İngilizce hazırlık öğretiminden en az CB harf notu ile 

başarılı olan öğrenciler B1 düzeyinin, en az BB harf notu ile başarılı olan öğrenciler ise B2 düzeyinin 

gerektirdiği dil yeterliliğine sahip kabul edilir.  

7. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA BAŞVURU YAPACAKLAR İÇİN İNGİLİZCE 

YETERLİK SINAVI (İÖYS) MUAFİYET ŞARTLARI 

1-İÖYS’den alınması gereken en düşük puanlar ile bu puanların harf karşılığı değerleri aşağıdaki tablolarda 

verilmiştir. 

 

 

 

 

BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ 

Standart Yüzdesel Aralıklar Harfsel Sayısal Sözel 

92-100 AA 4.00 Başarılı 

84-91 BA 3.50 Başarılı 

76-83 BB 3.00 Başarılı 

68-75 CB 2.50 Başarılı 

60-67 CC 2.00 Başarılı 

0-59     Başarısız 

 

2- YTÜ Senatosunca İÖYS’ye eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde 

aşağıdaki tabloda verilen puanları aldığını gösteren sınav sonuç belgeleri de geçerlidir. YTÜ İÖYS Sınav 

sonuçları da sınav tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir. 

Sınavlar 

    

    

CC CB BB BA AA 

YTÜ İÖYS 60-67 68-75 76-83 84-91 92-100 

TOEFL IBT 90-95 96-101 102-107 108-113 114-120 

PTE AKADEMİK 75-77 78-80 81-83 84-86 87-90 

CAE - - C B A 

Sınav türü 
Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar 

Hazırlık 

İÖYS 60 (CC / 2.00) 
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8. KAYIT İŞLEMLERİ VE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

- Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazananların aşağıda belirtilen belgeleri kayıt tarihlerinden 

önce hazırlayarak başvuru yaptıkları Bölümün bağlı bulunduğu Fakülte Dekanlığına e-posta ile 

göndermeleri gerekmektedir.  

 

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

belirtilmiştir.  

 

  
Fakülte 

KAYIT İÇİN 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-Met.Fak.  kimgecis@yildiz.edu.tr 

8 Makine Fakültesi makgecis@yildiz.edu.tr 

9 Mimarlık  mimgecis@yildiz.edu.tr 

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

11 Uygulamalı Bilimler Fakültesi uybgecis@yildiz.edu.tr 

 

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 

 

1- Kayıt İçin Dilekçe: En son sayfada verilen dilekçe örneği kayıt yaptıracak öğrenci tarafından 

doldurularak (ıslak imzalı) diğer belgeler ile birlikte e-posta aracılığı ile ilgili Fakülte Dekanlığına 

iletilecektir. 

 

2- Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge: Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığından alınan yazıya göre yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları 

üniversiteden alacakları yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi yatay geçiş 

yapacakları üniversiteye ibraz etmelerinin uygun görüldüğü bildirilmiştir. 

 

3- Ders İçerikleri: Sadece öğrenim görülen sınıfları gösteren ders içeriği yeterli olacaktır. Öğretim 

planı ve ders içeriği farklı belgelerdir. Ders içerikleri yabancı dilde olanların, kayıt hakkı kazanmaları 

durumunda öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini kayıt 

için göndermeleri gereklidir). 

 

 

 

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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9. KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

 
1- Kesin kaydınız yapıldıktan sonra,  lise diplomanız,  Not durumunuzu gösteren belge (transkript) 
Üniversitemizce üniversitenizden yazı ile istenecektir.  

Ancak bazı üniversiteler söz konusu evrakı üniversitemize göndermeden önce, öğrenciden, ilişik kesme 
işlemi yaparak, kimlik kartını iade etmesini ve bunun dışında bazı işlemleri yerine getirmesini istemektedir. 
Bu nedenle yatay geçişle gelen öğrencilerin, geldikleri üniversite ile irtibata geçerek, böyle bir işlem gerekip 
gerekmediğini öğrenmelerinde yarar görülmektedir. 

2- Geldiğiniz üniversitede kabul edilen staj çalışmalarına ilişkin staj belgelerinizi ilgili Bölüm Sekreterliğine 

teslim etmeniz gerekmektedir. Staj belgeleriniz Bölümünüz staj komisyonunca değerlendirilecektir. 

Değerlendirme sonucunda, stajlarınızın kabul edilip edilmediğini daha sonra Bölümünüzden 

öğrenebilirsiniz.   
 

10. KAYIT SONRASI İŞLEMLER VE  DERS KAYIT İŞLEMLERİ 

 

1- ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT OLUNDUĞUNA İLİŞKİN BELGE: Kayıt sonrasında Öğrenci Belgesine 

ihtiyaç duyan öğrenciler ilgili Fakülte Dekanlığına başvuru yaparak Üniversitemize kayıt yaptırdıklarına 

ilişkin belge talep edebilirler.  

 

2- E-POSTA ADRESİ, KULLANICI ADI VE ŞİFRE ALINMASI:  Üniversitemize yeni kayıt yaptıran 

öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası üzerinde www.ogi.yildiz.edu.tr verilen bu link’e 

(http://usis.yildiz.edu.tr/epostabilgisi) tıklayarak, açılan ekranda yer alan kişisel bilgilerini girerek 

öğrencilikleri  süresince sahip olacakları ve kullanabilecekleri e-posta adresinin kullanıcı adı ve şifresini 

alacaklardır. Bu işlem öğrenci numarası belli olduktan sonra gerçekleştirilebilecektir. Öğrenci numaraları   

01 Eylül 2020 tarihinden itibaren kayıt yaptırılan Fakülte Dekanlığından öğrenilecektir.  
 

- E-posta kullanıcı adı ve şifresi yukarıda belirtilen şekilde temin edildikten sonra İnternet tarayıcınızda 

(Chrome, Edge, Firefox vs) bulunan adres yerine http://mail.office365.com  veya 

https://login.microsoftonline.com  yazarak Öğrenci E-posta adresine giriş yapılabilecektir.  

 

(Not: Öğrenci Posta Sistemi ile ilgili bilgiyi, 

http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/KL-026-Öğrenci%20E-

Posta%20Hesabı%20Kullanım%20Kılavuzu.pdf adresinden temin edebilirsiniz.) 

 

- Öğrenci Bilgi Sistemine (USIS) giriş için kullanılacak olan kullanıcı adı ve şifre otomatik olarak e-posta 

adresine gelecektir. 

 

- USIS kullanıcı adı ve şifre, Akademik takvimde yer alan ders seçim tarihleri ile birlikte aktif olacaktır. 

Sistemdeki kayıtların güvenliği için şifrenin hiç kimse ile paylaşılmamasına azami özen gösterilmesi ve 

öğrenim süresince saklanması gerekmektedir. 
 

Her yarıyıl için ayrı ayrı hazırlanan Ders kayıt kılavuzlarına Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında 

(www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde) Güz Yarıyılı Ders Kayıtları  / Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları başlıkları 

altından ulaşılabilir. 

 

 

 

 

 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/
http://usis.yildiz.edu.tr/epostabilgisi
http://mail.office365.com/
https://login.microsoftonline.com/
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/KL-026-Öğrenci%20E-Posta%20Hesabı%20Kullanım%20Kılavuzu.pdf
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/KL-026-Öğrenci%20E-Posta%20Hesabı%20Kullanım%20Kılavuzu.pdf
http://www.ogi.yildiz.edu.tr/
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3- ÖĞRENCİ KİMLİK KARTININ ALINMASI:   

Başvuru işlemleri online yapıldığından Fotoğrafların sisteme aktarılabilmesi durumuna göre kimlik basımı yapılacak 

ve İlgili Bölüm Başkanlıklarınca öğrencilere gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 
 

 4- İETT SEYAHAT KARTI (PASO): 

 

Kurumlararası yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerimizin İndirimli Seyahat Kartı (Paso) alabilmek 

için İETT ‘ye şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 
 

11. KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İNTİBAK İŞLEMLERİ VE DERS MUAFİYET 

İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK OLAN NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU 

 

1- İlgili  komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın 

derslerini dikkate alarak, YTÜ Senatosunca belirlenen “Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde 

öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave 

derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. 

2- Öğrencilerin intibakları, derslerin başarı notları YTÜ Senatosu’nca belirlenen usullere göre YTÜ not 

sistemine dönüştürülerek yapılır. 

3- İntibak itiraz başvuruları, yatay geçişin yapıldığı yarıyılın ders kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılır, 

itirazlar ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 

  

YTÜ NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU  

 
DİĞER ÜNİVERSİTE YTÜ NOT   DİĞER ÜNİVERSİTE   YTÜ NOT 

NOT SİSTEMİ 
KARŞILIĞI   NOT SİSTEMİ   

KARŞILIĞI 

HARF SAYI   100'lü NOT   
HARF SAYI 

A 4.00 AA 4.00   90-100 
  

AA 4.00 

A- 3.70 AA 4.00   80-89   BA 3.50 

B+ 3.30 BA 3.50   70-79   BB 3.00 

B 3.00 BB 3.00   60-69   CB 2.50 

B- 2.70 BB 3.00   53-59   CC 2.00 

C+ 2.30 CB 2.50   48-52   DC 1.50 

C 2.00 CC 2.00   40-47 
  

DD 1.00 

C- 1.70 CC 2.00   30-39 
  

FD 0.50 

D+ 1.30 DC 1.50  0-29 
  

FF 0.00 

D 1.00 DD 1.00  DEVAMSIZ 
  

F0 0.00 

F 0.00 FF 0.00       

F0 DEVAMSIZ F0 0.00   
  

  

 

DİĞER ÜNİVERSİTE 
YTÜ NOT   

DİĞER 

ÜNİVERSİTE 

 

YTÜ NOT 

NOT SİSTEMİ 
KARŞILIĞI   

NOT SİSTEMİ 
 KARŞILIĞI 

HARF SAYI   SAYI HARF SAYI 

A1 AA 4.00   AA 4.00 AA 4.00 

A2 BA 3.50   BA 3.50 BA 3.50 

B1 BB 3.00   BB 3.25 BB 3.00 

B2 CB 2.50   CB 3.00 CB 2.50 

C1 CC 2.00   CC 2.50 CC 2.00 

C2 DC 1.50   DC 2.25 DC 1.50 
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D1 DD 1.00   DD 2.00 DD 1.00 

D2 FD 0.50  FD 1.50 FD 0.50 

F1 FF 0.00  FF 0.00 FF 0.00 

F2 FF 0.00  F0 0.00 F0 0.00 

F3 FF 0.00   
   

BAŞARILI * G -  

* Herhangi bir not  kaydı yoksa ve ders içerik ve kredileri eşdeğer ise 

kullanılır. 

** Gelen öğrencilerin notlarının değerlendirilmesin de harf notu esas 

alınır. 

YETERLİ * G -  

MUAF (M)* M -  

YETERSİZ* K -  

BAŞARISIZ* K -  

 

 

 
ÖNEMLİ NOTLAR 

 

- 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 olmadığına, (Üniversitemize başvurularla ilgisi 

bulunmuyor. Bilgi amaçlı not) karar verilmiştir. 

  

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.10.2015 tarih ve 57111 sayılı yazısı ile Makine Mühendisliği 

Bölümü ile Otomotiv Mühendisliği Bölümünün eşdeğerliğinin iptal edildiği bildirilmiştir. 

 

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.12.2015 tarih ve 69913 sayılı yazısı ile Makine Mühendisliği 

Bölümü ile İmalat Mühendisliği Bölümünün eşdeğer olmadığı bildirilmiştir. 

 

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca  Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs 

Kampüsünde yer alan Bölüm / Programlardan yapılacak Yatay Geçiş başvurularının Yurtiçi Kontenjanı 

kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

 

- 10.04.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş 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 

verilmiştir. 
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             …../…./2020  

 

             

KAYIT DİLEKÇESİ 

 
 

2020-2021 Eğitim-öğretim yılında Kurumlararası Yatay Geçiş (Not Ortalamasına Göre) yolu ile  

Üniversitenizin …………………. Fakültesi………………Bölümüne kayıt hakkı kazandım. Kayıt yaptırmak 

istiyorum. 

 
 

 

Başvuru veya kayıtta sunmuş olduğum belgelerin muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğunun tespit 

edilmesi durumunda kaydımın iptalini kabul ederim.  
 
 
 
Adı: 

 

Soyadı : 

 

Cep Telefonu No:    

 

 

 

             İmza 


