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ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE-1
MERKEZİ YERLEŞTİRME
PUANI İLE YATAY GEÇİŞ
BAŞVURU VE KAYIT
İŞLEMLERİ
(2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

01-15 Ağustos 2020

Başvuru (ONLINE)
basvuru.yildiz.edu.tr adresi üzerinden online başvuru alınacaktır.

19 Ağustos 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

20 Ağustos 2020 (*)

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) (ONLINE) %30 ve %100 İngilizce öğretim
yapan Lisans programlarına başvuranlar için)

24 Ağustos 2020 (*)
20 Ağustos 2020(**)

21 Ağustos 2020 (**)

24 Ağustos 2020
25-28 Ağustos 2020
31 Ağustos 2020
01-02 Eylül 2020
03-04 Eylül 2020
07-08 Eylül 2020
07-08 Eylül 2020

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Sonuçlarının www.ybd.yildiz.edu.tr
adresinde ilan edilmesi
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.
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.
İngilizce Öğretmenliği Programına başvuranların İngilizce
Yeterlik Sınav Sonuçlarının www.yde.yildiz.edu.tr adresinde ilan
edilmesi
Başvuruların değerlendirilmesi
Başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı
Kayıtlar
İntibakların yapılması
Kayıt ve İntibakların İlgili Yönetim Kurulu'nca kabulü ve İntibakların
sisteme girilmesi
-Online olarak e-posta adresi için kullanıcı adı ile şifresinin alınması
-Öğrenci Otomasyon Sistemine (USIS) giriş için kullanıcı adı ve
şifresinin alınması

09 Eylül-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

(*) Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak İYS Sınavı için Sınav Salonları, Sınava giriş
için gerekli belgeler ve sınavla 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 duyurular www.yde.yildiz.edu.tr
adresinden takip edilmelidir.
NOT: Türkçe öğretim yapılan programlara başvuranlar İYS Sınavına girmeyeceklerdir.

ÖNCEKİ YILLARDA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ
YOLU İLE DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUMLARINA GEÇİŞ YAPAN VE
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA GERİ DÖNÜŞ HAKKINDAN
YARARLANMAK İSTEYENLER:
Aşağıda yer alan YÖK kuralı gereği, belirtilen yararlanmak isteyenler kontenjan kapsamında
yeni bir başvuru gibi değerlendirilmeyeceğinden sistem üzerinden başvuru yapmayacaklardır.
Başvuru tarihleri arasında geri dönmek istedikleri bölümün Fakülte Dekanlığına dilekçe (en
son sayfada dilekçe örneğine yer verilmiştir) ile başvuru yapacaklar ve bu öğrenciler için
kayıt açma işlemi yapılacaktır.
Öğrenciler, Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. (İlgili başvuru
döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş
yapamazlar) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi
yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru
tarihlerinde geri dönebilirler.
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.
- Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) Yatay Geçiş başvuruları takvimde belirlenen
süreler içerisinde basvuru.yildiz.edu.tr adresi üzerinden online olarak alınacaktır. Kayıtlı
olunan Yükseköğretim kurumundan alınacak belgelerin (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.
-

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.
1. EK MADDE-1 MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ
Ek Madde 1’e göre “Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği
diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da
dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi,
öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme
Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları
yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir.
Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp
sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

2. MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI
1- Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan (hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak
üzere) öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

2- Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yılda
ki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı şartı aranmaz.
3- Öğrencinin, kayıt olduğu programa girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanı, başvuracağı
programın o yıl ki taban puanına eşit veya yüksek ise başka bir diploma programına da
başvuru yapılabilir. (Örneğin, TM1 puan türünde öğrenci alan İşletme Bölümünde kayıtlı bir
öğrencinin, MF4 puan türünde öğrenci alan İnşaat Mühendisliği Bölümüne geçiş yapmak
istemesi durumunda öğrencinin Merkezi Yerleştirme puanları arasında yer alan MF4 puan
türünün İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.)
4- Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu
diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, programın merkezi
yerleştirme taban puanı olmadığından geçiş yapılamaz.
5- Öğrenciler, Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. (İlgili başvuru
döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş
yapamazlar) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi
yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru
tarihlerinde geri dönebilirler.
6- Öğrenim gördükleri yükseköğretim programına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt
yaptırdıkları yıl için yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. Ancak bir sonraki yıl yatay
geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrenime başladıkları yıl İzin / kayıt dondurma gibi
nedenlerle öğrenime devam etmeyenlerin bir sonraki yıl için de başvurusu kabul edilmez. İzin
/ kayıt dondurma gibi durumların ortadan kalkmasından sonra kayıtlı oldukları yükseköğretim
kurumunda öğrenime devam ederek bir sonraki başvuru döneminde başvuru yapabilirler. Bu
öğrencilere geçmişteki kayıtları dikkate alınarak kayıt açma işlemi yapılır. Yeniden kayıt
işlemi yapılmaz.
7- Giriş yıllarına bakılmaksızın, kapatılan önlisans ve lisans programlarına geçiş başvurusu
kabul edilmez.
8- Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de, geçmek istedikleri
programın puan türünde istenilen taban puan şartını sağlamaları durumunda, özel yetenek
sınavı ile öğrenci alınan programlar dışındaki programlara başvuru yapabilirler. Ancak özel
yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen programlara yatay geçiş başvurusu yapılamaz.
9- DGS sonucuna göre bir yükseköğretim programında kayıtlı olanlar, yalnızca ilgili yılın DGS
Kılavuzunda belirtilen önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans
programlarına başvuru yapabilirler. Başvuru yapılacak programa ilgili yılda DGS ile öğrenci
alınmamış ise o programa başvuru yapılamaz.
10- İlgili yılın ÖSYS Kılavuzunda, başvuru yapılacak programa ilişkin özel koşulların bulunması
durumunda kayıt yaptırabilmek için, bu koşulların sağlanması gerekmektedir.
11- Üniversitemizde %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara geçiş başvurusu
yapacak olanlardan;
(a) Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapılan programlarda kayıtlı bulunanların
(öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunda 1., 2., 3. ve 4. sınıfı tamamlamış olanlar) YTÜ
Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı

olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olmaları
gerekmektedir. Bu madde de belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye
alınmaz.
(b) Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunda Yabancı Dil Hazırlık sınıfının 1.yılını
tamamlamış olanlar İngilizce Yeterlik şartını sağlayamasalar bile bu öğrencilerin kontenjan
dahilinde kayıtları yapılır ve diğer yükseköğretim kurumundaki 1 yıllık hazırlık öğretimi süreleri
öğrenim sürelerinden sayılarak üniversitemizde yalnızca 1 yıl boyunca açılan İngilizce Yeterlik
Sınavlarına (İYS) girme hakkı verilir. Bu süre içerisinde YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim
Ve Sınav Yönergesinde yer alan İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların
birinden başarılı olduklarını belgeleyenler ya da İYS’den başarılı olanlar lisans öğrenimlerine
devam ederler. Bir yıl sonunda başarılı olamayanların kayıtları silinir.
(c) Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İYS ve İngilizce Hazırlık öğretimi şartı
aranmaz.
(d) Öğretim dili Türkçe olan programlarda kayıtlı olanlar da en az % 30 ve %100 İngilizce
öğretim yapılan programlara geçiş başvurusunda bulunabilirler. Bu öğrencilerin de yabancı dil
şartını sağlamaları gerekmektedir. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim kurumunda 2. 3. ve 4.
sınıfı tamamlayanların YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası
sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik
sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlamayanların başvuruları
değerlendirmeye alınmaz. Ancak hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta (1.sınıfı tamamlayanlar da
dahil) geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil
hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir.
12- Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunun hazırlık sınıfında başarısız (2 yıllık hazırlık
öğretimi süresini tamamlayan) olan ve halen bir yükseköğretim programında kayıtlı olan
öğrenciler de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde başvuru yapabilirler.
Ancak öğretim dili yabancı dil olan programlara başvurmaları halinde tekrar hazırlık sınıfı eğitimi
alamazlar, bu öğrencilerin YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası
sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik
Sınavı (İYS) den başarılı olmaları gerekmektedir. Öğretim dili yabancı dil olan programların
hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, kayıtlarının silinmesi durumunda ise şartları
sağlamaları halinde “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan
öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslar” kapsamında
Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığına (ÖSYM) başvurabilirler.
13- M.T.O.K programlarında okuyan öğrenciler, ÖSYS Kılavuzunda yer alan, tercih edebilecek
ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar dikkate alınarak, geçiş şartlarını
sağlamaları durumunda Üniversitemiz programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.
14- Yalnızca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar şartları sağlamaları
durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzunda yer alan programlar dışında, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına
kayıt yaptırmış adaylar başvuramazlar.
15- ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak,
kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime
başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih
etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve
öğrenci statüsünde olanlar bu madde kapsamında geçiş yapamazlar.
16- 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 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), sonucuna göre kayıt yaptıran
öğrencilerin ÖSYS' den farklı olarak yerleştirilmeleri nedeniyle tüm geçiş ve çift anadal
başvurularında söz konusu öğrencilerde başarı sırası aranmayacaktır.
17- Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası alanlar yatay geçiş için
başvuramazlar.
18- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.02.2016 tarih ve 75850160-301.06.01/9641 sayılı
yazısı ile Askeri Okullardan ilişiği kesilen veya öğrenime devam eden öğrencilerin Askeri
Okullara Yerleştirilme işlemleri Merkezi Yerleştirme Puanı sonucuna göre ÖSYM’ce
yapılmadığından Merkezi Yerleştirme Puanı ile geçiş başvurusu yapabilmelerinin söz konusu
olmadığı bildirilmiştir.
19- Merkezi Yerleştirme puanına göre yatay geçiş ile kayıt hakkı kazananların intibak işlemleri
“Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde geldikleri Yükseköğretim Kurumunda
tamamladıkları sınıf/yarıyılı takip eden sınıf/yarıyıla yapılır. Bu öğrencilerden, geldikleri
Yükseköğretim Kurumunda normal öğrenim süresini tamamlayanlar (4 yıl / 8 yarıyıl),
üniversitemize kayıt yaptırdıkları yıldan itibaren kayıtlı oldukları programa ilişkin öğrenim
ücreti/katkı payını öderler.
20- Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.
NOT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.11.2018 tarih ve E.83970 sayılı yazısı ile
kayıtlı bulundukları Yükseköğretim Kurumuna DGS Ek Yerleştirme sonucuna göre kayıt
yaptıranların, Ek Madde-1 uyarınca yapılacak olan yatay geçiş işlemlerinde; aday ilk
yerleştirmede yerleştiyse ilk yerleştirme taban puanının, ek yerleştirme ile yerleştiyse ek
yerleştirme taban puanının kullanılmasının uygun olduğuna karar verildiği bildirilmiştir.
3.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- 1 adet fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş (koyu renk gözlüksüz) fotoğraf.
2- Not Durum Belgesi (Transkript): (Yabancı Dil Hazırlıkta kayıtlı olup, Lisans öğretimine hiç
başlamamış olanlar bu belgeyi yüklemeyeceklerdir.)
(Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda bu belge başvuru sırasında sisteme
mutlaka yüklenmelidir.) Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün
dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir. Bu
belgenin üniversite onaylı olması gereklidir. Not belgesi yabancı dilde olanların kayıt hakkı
kazanmaları ve ilgili Bölüm tarafından talep edildiği takdirde onaylı (üniversite veya noter)
Türkçesini de kayıtta teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Öğretim Planı: Öğrenim görülen programın tüm sınıflarına ait öğretim planı. (Hazırlıkta
kayıtlı olup, Lisans öğretimine hiç başlamamış olanlar bu belgeyi yüklemeyeceklerdir.)

4- ÖSYS Sonuç Belgeleri (Yerleştirme Belgesi ve Alınan tüm puanları gösterir belge): Bu iki
belge nin ÖSYM sayfasından alınacak çıktısı ile başvuru yapılacaktır.
a) Yerleştirme Belgesi: Öğrenim görülen programa yerleştirildiğini gösteren ÖSYS
Sonuç Belgesi,
b) Alınan tüm puanları gösterir belge: Yerleştirme belgesine ilave olarak sınavdan
alınan tüm puanları ve başarı sırasını gösterir bu belgenin de ibraz edilmesi
gerekmektedir.
5- Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin
cezası almadığına dair belge.(Transkript veya öğrenci belgesinde bilgi yer alıyorsa bu
belgelerden birini yükleyiniz.)
6- Kimlik Belgesi: T.C. Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı / KKTC Kimlik
Kartı / Pasaport (Yazılı Sayfalar)
7- Öğrenci Belgesi: Öğrenim görülen Yükseköğretim Kurumundan alınacak (onaylı) öğrenci
olduğunu gösterir belge.
8- Önlisans Diploması (Fotokopi): DGS Sonucuna göre yerleşen ve öğrenim gördükleri
program dışındaki programlara başvuru yapacak adaylar yalnızca ilgili yıldaki DGS
kılavuzunda yer alan “Önlisans Mezuniyet Alanlarına göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans
Programları”na başvurabileceklerinden, önlisans mezuniyet alanının görülebilmesi için Ön
Lisans Diploma fotokopisi ile birlikte ÖSYM sayfasından başvuru yapabilecekleri
programların listesinin çıktısını alarak başvuru sırasında belgelemeleri gerekmektedir. (Yıllara
göre DGS kılavuzlarına www.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)
10- Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı Esaslara www.ogi.yildiz.edu.tr
yer alan Mevzuat / Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altından ulaşılabilir.

adresinde

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI

1- Başvurularla ilgili değerlendirmeyi, Fakülte Dekanlığınca oluşturulan komisyonlar yapar.
Başvurular ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
2- Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili
fakülte ve yüksekokul web sayfasında duyurulur.
5. EN AZ %30 ve %100 İNGİLİZCE ÖĞRETİM YAPAN PROGRAMLARA MERKEZİ
YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPACAK ÖĞRENCİLER
İÇİN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) VE DİĞER İNGİLİZCE DERSLERİ MUAFİYET
ŞARTLARI

1- Üniversitemizde en az %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara geçiş başvurusu
yapacak olanlardan;
(a) Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans programlarının ara sınıflarında
kayıtlı bulunanların (1., 2., 3. sınıfı tamamlamış olanlar ve 4. sınıf), YTÜ Senatosunca İYS’ye
eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri
ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Bu madde de
belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(b) Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarının, Yabancı Dil Hazırlık sınıfında kayıtlı veya
Yabancı Dil Hazırlık sınıfını tamamlayarak 1. sınıfa başlayacak olanların yukarıda belirtilen
şartları sağlayamaması durumunda 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri
gerekmektedir.
(c) Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İYS ve İngilizce Hazırlık öğretimi şartı
aranmaz.
(d) “YTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ”
uyarınca; YTÜ öğrencisi iken merkezi yatay geçiş ile YTÜ'nün bir başka %30 ve üzeri İngilizce

eğitim veren bölümüne (kurum içi) kayıt yaptıran öğrenciler daha önce alıp başarılı oldukları
hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar. Hazırlık ve İleri İngilizce dersleri muafiyeti sağlayan İYS'den
almaları gereken puan ve harf karşılığı için YDYO Yönergesinin ilgili maddesi uygulanır. %30 ve
üzeri İngilizce eğitim veren bir bölümden %100 Türkçe eğitim veren bir bölüme geçiş yapan
öğrencilerin İngilizce I-II dersleri muafiyeti ise yine İYS sonucuna göre belirlenir. Merkezi Yatay
Geçiş ile kurum içi bölüm değişikliklerinde İYS sınavı için 3 yıl geçerlik süresi aranmaz.
(e) Merkezi Yerleştirme Puanı ile Üniversitemiz programlarına geçiş yapan ve İngilizce Hazırlık
sınıfında kayıt olanlar, “YTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNERGESİ”nde yer alan hükümlere tabi olurlar.
2-İYS’den alınması gereken en düşük puanlar ile bu puanların harf karşılığı değerleri aşağıdaki
tablolarda verilmiştir.

Sınav türü
İYS

MUAFİYET İÇİN GEREKLİ MİNİMUM PUANLAR
İleri İngilizce I ve
Hazırlık
İleri İngilizce II
60 (CB / 2.50)
70 (BB / 3.00)

BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ
Standart Yüzdesel Aralıklar
90-100
80-89
70-79
60-69
0-59

Harfsel
AA
BA
BB
CB

Sayısal
4.00
3.50
3.00
2.50

Sözel
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarısız

3-YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden
son 5 yıl içinde aşağıdaki tabloda verilen puanları aldığını gösteren sınav sonuç belgeleri de
geçerlidir. YTÜ İYS Sınav sonuçları da sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.
SINAVLAR
YTÜ İYS
YDS/e-YDS/YÖKDİL
TOEFL IBT
PTE Akademik

CB
60-69
60-69
72-83
55-70

BB
70-79
70-79
84-95
71-77

BA
80-89
80-89
96-107
78-83

AA
90-100
90-100
108-120
84-90

4- 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.
5-Yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrenciler öğretim programlarında zorunlu olarak yer
alan İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden de sorumludurlar. İYS’den 70 (BB /
3,00) ve üzeri puan almaları ya da YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya
da uluslararası sınavların birinden son 5 yıl içinde en az BB notuna karşılık gelen ve yukarıda
yer alan tabloda belirtilen puanları aldıklarını gösteren sınav sonuç belgelerini ibraz edenler
İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muaf sayılırlar.

6. 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.
Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar
Hazırlık
60 (CC / 2.00)

Sınav türü
İÖYS

BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ
Standart Yüzdesel Aralıklar

Harfsel

Sayısal

Sözel

92-100
84-91
76-83
68-75
60-67
0-59

AA
BA
BB
CB
CC

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00

Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
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
YTÜ İÖYS
TOEFL IBT
PTE AKADEMİK
CAE

CC
60-67
90-95
75-77
-

CB
68-75
96-101
78-80
-

BB
76-83
102-107
81-83
C

BA
84-91
108-113
84-86
B

AA
92-100
114-120
87-90
A

7. 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- Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript): (Başvuru sırasında sisteme
eklemeyenler için) Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün
dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir. Bu
belgenin üniversite onaylı olması gereklidir. Not belgesi yabancı dilde olanların onaylı
(üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir.
3- Öğretim Planı: (Başvuru sırasında sisteme eklemeyenler için) Kayıtlı bulunulan
Yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının (Öğrenim görülen
programın tüm sınıflarına ait öğretim planı) onaylı örneği. Öğretim Planı yabancı dilde
olanların, kayıt hakkı kazanmaları durumunda öğrenim gördükleri yükseköğretim
kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini kayıt sırasında getirmeleri gereklidir).
4- 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 sırasında getirmeleri gereklidir).
5- Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge: Daha önce Merkezi Yatay
Geçiş yapılmadığına ve Yatay Geçiş için engel bulunmadığına ilişkin belge. Kayıtlı olunan
yüksek öğretim kurumundan alınacaktır.
6- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptırmak için başvuran
adayların, mevcut kayıt belgelerine ilave olarak;
Sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünden
alınacak “Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan Sağlık Raporu ile
belgelemeleri gerekmektedir.
7- Havacılık Elektroniği Programına kayıt olacak adayların, Havalimanı giriş kartı
almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
bulunmadığını Adli Sicil Belgesi ile Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine
engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden son
6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu ile (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme
kaybı/eksikliği vb)., belgelemeleri gerekmektedir. Programa başvururken bu durumu göz
önünde bulundurunuz. Kayıt sırasında bu belgeyi ibraz edemediğiniz takdirde kaydınız
yapılamayacaktır.

8. KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
1- Belirtilen kayıt tarihleri arasında herhangi bir nedenle kayda gelmeyenler kayıt hakkını
kaybederler.
2- 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.
3- 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.
9. 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 07 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%20EPosta%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.
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):
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerimizin İndirimli Seyahat
Kartı (Paso) alabilmek için İETT ‘ye şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
10.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.
11.YTÜ NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU
DİĞER ÜNİVERSİTE
NOT SİSTEMİ

YTÜ NOT

DİĞER ÜNİVERSİTE

YTÜ NOT

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
F

1.00
0.00

DD
FF

1.00
0.00

DEVAMSIZ

F0

0.00

F0

DEVAMSIZ

F0

0.00

DİĞER ÜNİVERSİTE
NOT SİSTEMİ
A1
A2

YTÜ NOT
KARŞILIĞI
HARF
SAYI
AA
4.00
BA
3.50

DİĞER
ÜNİVERSİTE
NOT SİSTEMİ
AA
BA

SAYI
4.00
3.50

YTÜ NOT
KARŞILIĞI
HARF
SAYI
AA
4.00
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

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

-

YETERLİ *

G

-

MUAF (M)*

M

-

YETERSİZ*

K

-

BAŞARISIZ*

K

-

* Herhangi bir not kaydı yoksa ve ders içerik ve kredileri eşdeğer ise
kullanılır.
** Gelen öğrencilerin notlarının değerlendirilmesin de harf notu esas
alınır.

…../…./2020
KAYIT DİLEKÇESİ
2020-2021 Eğitim-öğretim yılında Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile Yatay Geçiş
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

…../…./2020

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1 ) ile Başka Bir Yükseköğretim Kurumuna
Geçiş Yapan ve Geri Dönüş Hakkından Yararlanmak İsteyenler İçin
Dilekçe
……. Eğitim-öğretim yılında Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile Yatay Geçiş yolu
Üniversitenizden, ……………………Üniversitesi…………………Bölümüne Yatay Geçiş
yapmıştım.
2020-2021 eğitim-öğretim yılında geri dönüş hakkımdan yararlanarak Üniversitenizin
…………………. Fakültesi………………Bölümündeki öğrenimime devam etmek istiyorum.
Gereğini arz ederim.

Adı:
Soyadı :
Cep Telefonu No:

İmza

