
2021-2022 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI  

GENEL NOT ORTALAMASI İLE  

KURUM DIŞI  

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI, TARİHLERİ VE GEREKLİ BİLGİLER 

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 

26 Temmuz – 05 Ağustos 2021 

 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAV TARİHİ: 

18-19 Ağustos 2021 

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

 

 

YURT İÇİ - GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI 

 

1. İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen 

diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilir.  

2. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda hazırlık sınıfı dışında ön lisans programları için en az bir yarıyılı lisans 

programları için en az iki yarıyılı tamamlamış olması zorunludur. 

3. Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son 

yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

4. Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden 2.29 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre 

elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, (YÖK) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 

belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır. 

5. İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa 

geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.  

6. Yatay geçiş işlemlerinde YÖK tarafından ilgili yıl için belirlenip ilan edilen ÖSYM Başarı Sıralaması Baraj 

Değerleri esas alınır. 

 

 

YURT DIŞI - GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI 

 

 

1. İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen 

diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilir.  

2. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda hazırlık sınıfı dışında ön lisans programları için en az bir yarıyılı lisans 

programları için en az iki yarıyılı tamamlamış olması zorunludur. 

3. Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son 

yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

4. Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden 2.29 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre 

elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, (YÖK) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 

belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır. 

 



5. Başarı sırası şartı aranan programlar için; 

- Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan 

sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve 3. 

maddede yer alan dönem/sınıf ile 4. maddede yer alan başarı şartlarını taşıması,  

- İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde; Ortaöğretimini Türkiye’de 

tamamlayanların ilgili yıldaki YKS kılavuzlarında yer alan başarı sırası şartını sağlaması gerekir. Ortaöğretiminin 

en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az 

dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması gerekir. 

6. Başarı sırası aranmayan programlar için 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, ayrıca 3. ve 4. maddelerde belirtilen şartları sağlaması gerekir. 

7. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği Üniversitemiz 

diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, 3. maddede yer alan 

dönem/sınıf şartını taşıması halinde 4. maddede yer alan başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 

Bu öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 

8. Yurtdışındaki üniversitelerden Üniversitemiz diploma programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrenciler yatay 

geçiş kapsamında değerlendirilerek intibakları yapılabilir. Ancak bu öğrencilerin Üniversitemiz lisans programlarına 

yurt dışından öğrenci kabul kriterlerinde yer alan SAT, GCE vb. uluslararası sınavlardan biri ile kabul edilmiş olması 

“Çankaya Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesi”ndeki şartlar ile ayrıca 3. ve 4. maddelerde yer alan 

koşulları taşıması gerekmektedir. Bu öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı 

dışında değerlendirilir, 

9. Yurtdışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, öğrenim gördükleri kurumun 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanındığını ve bölüm denkliğini belgelendirmeleri gereklidir (YKS 

Kılavuzunda yer alan KKTC deki Üniversiteler hariç). 

10. 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 yapabilirler. 

11.  Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir 

programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 

15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten 

küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır. 

12.  Genel not ortalama şartını sağlayamayan ancak Ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak 

yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden ÖSYS Sınavlarındaki asgari puanlar ile 

bunlara eşdeğerliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ilan edilen sınavlar ve puanlara sahip öğrenciler de yatay 

geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları ortalama şartını sağlayan adayların 

yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.  

13.  Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş 

olması zorunludur. 



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER : 

 

 Öğrenci Belgesi (son iki ay içinde alınmış). 

 Disiplin durumunu belirten onaylı belge (disiplin durumu öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge 

istenmemektedir.) 

 Halen devam etmekte olduğu yükseköğretim programına kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Yerleşme Belgesinin ve Puan 

Tablosunun veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesinin internet çıktısı. 

 Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu 

derslerden aldığı notları gösteren resmi belge (son iki ay içinde alınmış). 

 Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki bölümüne ait müfredat programı ve sadece başarılı olunan derslerin 

içeriklerini gösterir belge. 

 Yurtdışındaki liselerden mezun olan adaylar için lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü'nden temin edecekleri Lise Diploma Denklik Belgeleri. 

 İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge. 

 Üniversite Denklik Belgesi (KKTC hariç yurtdışından başvuru yapacak öğrenciler için) 

 Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı Yükseköğretim Kurumlarından yapılan başvurularda, ilişik 

kesilme nedenlerinin belgelenmesi. 

 Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurtdışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin 

dönüş nedeniyle yurda dönmesi halinde yatay geçiş için başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazı. 

 Çankaya Üniversitesi banka hesabına yatırılan 190 TL başvuru ücretini gösterir banka dekontu (iade edilmez) 

      (T. Vakıflar Bankası Iban Numarası : TR280001500158007260429262) 

 

 

DİĞER BİLGİLER 

 

 Birden fazla program için başvuran adayların, her program için ayrı başvuru ücreti ödemeleri, başvuru formu 

doldurmaları ve her başvuru formuna not durum belgesi eklemeleri zorunludur. Not durum belgesi, bir başvuruya 

orijinal, diğerlerine fotokopi olarak eklenebilir. 

 Not durum belgesinde mutlaka Genel Not Ortalamasının belirtilmesi gerekmektedir. 

 KKTC hariç yurt dışından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog ve benzeri 

dökümanın eklenmesi yararlıdır. 

 Yurt içindeki başka bir yükseköğretim kurumundan eğitim dili İngilizce olan Üniversitemiz programlarına başvuran 

öğrencilerin, daha önce Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi alıp almadıklarına; eğitim dilinin İngilizce olup olmadığına 

bakılmaksızın, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından uygulanacak İngilizce Yeterlik Sınavına girmeleri 

gerekmektedir. 

 Ulusal/uluslararası kurumlar tarafından yapılan dil sınavlarına girmiş öğrencilerin başvuru sırasında sunmuş oldukları 

belgeleri, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Belgeleri yeterli görülen öğrenciler İngilizce 

Yeterlik Sınavından muaf tutulur.  

 İngilizce Yeterlik Sınavı’na girecek öğrenci listesi 16 Ağustos 2021 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında 

“Duyurular” kısmında ilan edilecektir. Programa kabul edildiği halde Çankaya Üniversitesi İngilizce Yeterlik 

Sınavı’nda başarılı olamayan adaylar yatay geçiş hakkını kaybeder. 

 Yatay geçiş işlemlerinde YÖK tarafından ilgili yıl için belirlenip ilan edilen ÖSYM Başarı Sıralaması Baraj Değerleri 

esas alınır.   

 Kayıtlı oldukları programda burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, yatay geçiş yaptıklarında 

burslarından feragat etmiş sayılırlar. 

 Ankara dışından posta ile yapılacak başvuruların işleme alınabilmesi için tüm belgelerin tam olması ve başvuru 

formunun eksiksiz doldurularak ıslak imza ile imzalanması ve başvuru tarihleri içerisinde Üniversitemize ulaştırılması 

gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kaynaklı son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular işleme 

alınmaz. 

 Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak 26 Temmuz – 05 Ağustos 2021 tarihleri arasında aşağıdaki adrese 

yapılacaktır. 

 Yatay geçiş ile ilgili daha detaylı bilgi almak için www.cankaya.edu.tr web adresinden Çankaya Üniversitesi Ön Lisans 

ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesini inceleyiniz. 

 

 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

Eskişehir Yolu 29. Km., Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 4   06790, Etimesgut/ANKARA 

Tel: 0312 233 11 64-65-66-67-68  •  Faks: 0312 233 10  24 

e-posta: oim@cankaya.edu.tr  •  www.cankaya.edu.tr 

http://www.cankaya.edu.tr/

