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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Akdeniz Üniversitesi, 1982 yılında 
Antalya’da kurulmuş ve kısa sürede 
Türkiye’nin önde gelen öğretim 
kurumları arasına girmiştir. Akdeniz 
Üniversitesi 20 Fakülte,  3 Yüksekokul, 11 
Meslek Yüksekokulu ve 1 Konservatuvar 
ile eğitim vermektedir. Ön lisans ve 
lisans eğitimlerinin yanı sıra 7 Enstitü 
ile ülkemizin gereksinim duyduğu 
yüksek lisans, doktora ve tıpta 
uzmanlık düzeylerinde de öğrencilere 
kaliteli eğitim vermektedir. Akdeniz 
Üniversitesi, 70 bine yakın öğrencisiyle 
463 ayrı programda eğitim-öğretim ve 
bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.

Akdeniz Üniversitesi küreselleşmenin 
gerekli kıldığı değişimlerin bilinci 
ile uluslararasılaşmaya özel önem 
vermektedir.  Uluslararası boyutun 
yükseköğretim kurumunun öğretme, 
araştırma ve hizmet fonksiyonuna 
sistematik olarak dahil olma 
süreci olan uluslararasılaşma; 
üniversitelerin bölgesel ve küresel 
konumunu güçlendirmenin yanında, 
üniversitelerin eğitim-öğretim ve 
araştırma kalitesinin artmasına katkı 
sağlayarak yükseköğretim anlayışını 
zenginleştirmektedir. Akdeniz 
Üniversitesi’nin uluslararasılaşma 
stratejisinde uluslararası öğrenciler, 
uluslararasılaşma sürecinin en önemli 
unsurunu oluşturmaktadır.

AKDENIZ UNIVERSITY
Akdeniz University was founded in 
Antalya in 1982, and became one of 
the leading Turkish universities in a 
very short time. Akdeniz University 
provides education and training in 20 
Faculties, 3 Schools, 1 Conservatory 
and 11 Vocational Schools with 463 
separate programmes accommodating 
approximately 70,000 students. In 
addition to associate degree and 
undergraduate degree programmes, 
Akdeniz University provides high 
quality master’s degree and doctorate 
degree courses in 7 Graduate Schools, 
as well as a residency in medicine which 
has become a vital component of our 
country’s medical education. 

Akdeniz University attaches the highest 
importance to internationalization 
within the changing environment 
demanded by growing globalisation. 
Our internationalization strategy, 
which provides education, training and 
research in a systematic way, enriches 
the concept of higher education 
by increasing the quality of the 
educational services we deliver, as well 
as strengthening both our regional and 
global position. International Students 
have a central role in the Internationalism 
Strategy of Akdeniz University.
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YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM GÖRMEKTE OLAN 
ÖĞRENCİLER İÇİN YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SÜRECİ

•	Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin Üniversitemize yatay geçiş yapabilmeleri 
için Üniversitelerinde öğrenim gördükleri bölümün/programın Üniversitemizde 
bulunması gerekmektedir.

•	Söz konusu bölüm/program üniversitemizde var ise,   ilgili bölüm/program için 
yurt dışı yatay geçiş kontenjanı açılması ve Üniversite Senatosu tarafından 
belirlenen yatay geçiş koşullarının sağlanması gerekmektedir. 

•	Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları lisans programları için Temmuz ayında, ön 
lisans programları için Şubat ve Temmuz ayında açıklanmaktadır.

•	Yurtdışından yatay geçişlerde, yatay geçiş yapılacak olan yükseköğretim 
kurumunun, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen kurumlar 
arasında olması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu 
ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz tarafından 
kabul edilmesi gerekir.

•	Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencinin yurtdışı yükseköğretim kurumunda, 
yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl okumuş olması ve Ayrılacağı programda 
öğretim süresinde sağladığı genel ağırlıklı not ortalaması en az 4 üzerinden 3.00 
olmalıdır. İlk yıl sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yıl 
sonunda yatay geçiş yapılamaz.

•	Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma 
programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki 
yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

•	Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci ayrılacağı yükseköğretim programında so-
rumlu olduğu tüm dersleri almış ve aldığı tüm dersleri, tabi olduğu yönetmelik 
hükümlerine göre başarmış olmalıdır.
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TRANSFER APPLICATION PROCESS
 FOR STUDENTS WHO ARE STUDYING AT UNIVERSITIES ABROAD
•	Students who are studying abroad can apply for a transfer to Akdeniz University 

if the department or programme which they are attending at their home univer-
sities is also available at Akdeniz University.

•	 If the department or programme in question is available at Akdeniz University, 
it will be necessary to establish quotas for transfers from universities in other 
countries to the department or programme, and the conditions under which 
transfers can take place must be established by the Akdeniz University Senate.

•	The quotas for transfers to undergraduate programmes are announced in July, 
and the quotas for associate degree programmes are announced in February 
and July.

•	Transfers from abroad can only be allowed if the higher education institution to 
which the transfer will be made is among the list of institutions whose equiva-
lency is accepted by the Presidency of the Higher Education Institution (YOK), 
and only if the diploma programme on which the student is registered is accept-
ed by our university as being equivalent to the associate degree or undergradu-
ate degree programme to which the student has applied.

•	Students who wish to apply for a transfer from universities in other countries 
are required to have attended an educational institution in a foreign country 
for a minimum of one year, excluding foreign language preparation classes, and 
the general grade point average achieved by students during the courses from 
which they will transfer must be at least 3 out of 4, or 80 out of 100. Transfers at 
the end of the first year cannot be permitted for students coming from a higher 
education institution in which examinations are not held at the end of the first 
year.

•	Transfer either to the Preparatory class of an Associate Degree or an Undergrad-
uate programme, or to the first and the last semester of an Associate Degree 
programme, or to the first two or the last two semesters of an Undergraduate 
programme will not be permitted.  

•	Students must have taken all the required courses in order to qualify for a de-
gree, and also they must have satisfactorily completed all the specified course 
credits in accordance with the provisions of the regulations which apply to the 
students concerned.
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•	Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma 
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programla-
rından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa 
geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde ya-
tay geçiş yapabilirler. 3843 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine göre ikinci öğretim 
programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ge-
çiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olur. 

•	Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına özel yetenek sınavı sonuçlarına göre 
kayıt olan öğrencilerin Üniversitemizin özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğ-
renci alan bölümlerine yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde özel ye-
tenek sınavı uygulanır.

•	Bazı derslerin Yabancı Dil okutulduğu fakülte ve yüksekokul programlarına yatay 
geçişlerde; yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmaları koşulu 
aranmaktadır. Bu durumdaki öğrenciler akademik takvimle belirlenen Yabancı 
Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

•	Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarında Türkçe öğretim yapılan üniversitelerden 
gelen, eşdeğer yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin yatay geçiş talepleri, 
yurtdışı yatay geçişler arasında değerlendirilir.

•	Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil et-
mez.
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•	 In Higher Education Institutions, Transfers from Evening Courses are allowed 
only in the case of Evening Course Diploma Programmes. Transfers from eve-
ning classes to full-time formal education are allowed within the quotas only if 
the student has achieved grades which place him or her in the top 10% of his 
or her class at the end of the academic year. According to Article 6 of Law No. 
3843; Students transferring to the Daytime Course Diploma Programmes from 
Evening Course Diploma Programmes are subject to the Principles concerning 
Contribution Margin Payment of the programme which they transfer to.

•	When evaluating applications for transfer to Turkish Higher Education Institu-
tions from students who were accepted to study at a higher education institu-
tion according to the results of a Special Talent Examination, the Turkish univer-
sity concerned may set a Special Talent Examination for the applicant.

•	 In the case of transfers to diploma programmes in which some of the courses 
are given in a foreign language, students are required to participate in a Foreign 
Language Proficiency Examination. Those students must take and successfully 
pass the Foreign Language Preparatory Class Proficiency Examination specified 
in the academic calendar.  

•	Transfer conditions for students coming from the universities in Turkic States 
and Related Communities in which the language of instruction is Turkish which 
have the equivalency will be also will be the same as for transfers from abroad.

•	Suspension from study does not prevent students from applying for Transfers.
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•	Tıp Fakültesi’ne yurt dışından yatay geçiş başvurularında, başvuruda bulunan 
öğrencilerden son olarak öğrenim görmüş oldukları fakülteleri, Dünya Tıp Eğiti-
mi Federasyonu (WFME:World Federation for Medical Education) veya Avrupa 
Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı (ENQA:European Association for Quality 
Assurance in Higher Education) tarafından tanınan kuruluşlarca akredite edil-
miş olanlara öncelik verilir. Tıp Fakültesi’ne yapılan yatay geçiş başvurularının 
değerlendirilmesinde öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının %50’si ile 
programa yerleştiği yıla ait merkezi yerleştirme puanının %50’si toplanarak geçiş 
puanı belirlenir ve elde edilen puan sıralamaya tabi tutularak programa ayrılan 
kontenjana göre geçiş sağlanır. Tıp Fakültesinde mutlak değerlendirme sistemi 
kullanıldığı için, bağıl değerlendirme yapılan ve harflendirme sisteminin kullanıl-
dığı üniversitelerin tıp fakültelerinden gelen yatay geçiş öğrenci başvurularında, 
yılsonu başarı notu olarak, bağıl değerlendirme notu karşılığında aldığı not ye-
rine bağıl değerlendirme yapılmadan önceki mutlak başarı notu dikkate alınır. 
Harflendirme sistemi ile yapılan başvurularda verilen not aralığı değil mutlak not 
dikkate alınır ancak, mutlak notun belirtilmemesi durumunda verilen not aralı-
ğındaki en düşük değer dikkate alınır.

•	Dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren ve tanınan üniversiteler 
dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğ-
rencilerden, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmiş olmaları; tıp doktor-
luğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında 
ilk 200 bin ve mühendislik alanında ilk 240 bin içinde yer almaları; ÖSYS Kıla-
vuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye’deki ilgili programlara yerleşen 
en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan 
diğer alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için herhangi bir puan 
türünde en az 150 puan, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 
180 puan almaları gerekmektedir.
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•	Students applying for transfer to the Akdeniz University Faculty of Medicine from 
other countries are given precedence if the Faculty of Medicine at which they are 
currently studying is accredited by institutions recognized by the World Feder-
ation for Medical Education (WFME), or the European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQA).Applications for Transfers to the Faculty 
of Medicine will be evaluated in accordance with transfer grades, which will be 
calculated using 50% of the CGPA and 50% of the central placement score of 
the students in the year they were admitted to the higher education institution. 
The transfer grades of the students will be listed from high to low, and students 
within the quotas will be transferred accordingly. Because the Absolute Evalu-
ation System is used in the Faculty of Medicine, for transfer applications from 
universities where the Relative Evaluation System and Letter Grades have been 
used, the GPA will be evaluated in accordance with numerical equivalencies in 
the Absolute Evaluation System instead of the grade calculated by using Rela-
tive Evaluation System. For transfer applications in which Letter Grading is used, 
Absolute grades are considered instead of the Grading Scale. In cases where the 
absolute grade has not been determined, the lowest grade in the Grade Scale 
will be considered as the GPA.

•	Students studying at accredited institutions in other countries, with the excep-
tion of accredited universities which are on the top 500 universities in the World 
University Rankings list, will be required to take the YGS (The Transition to High-
er Education) or LYS (Student Selection Examination) held by the Council of the 
Student Selection and Placement Centre (ÖSYM); Students must rank among 
the top 40,000 in the Student Rankings if they wish to apply for the Faculty of 
Medicine, in the top 150,000 for the Faculty of Law, the top 200,000 for the Fac-
ulty of Architecture, and the top 240,000 for the Faculty of Engineering; For the 
other programmes specified in the Guide to the Student Selection and Place-
ment System, students must achieve a minimum grade equivalent to the stu-
dent placed last on the relevant diploma programme in Turkey; For programmes 
which are not specified in the Guide to the Student Selection and Placement 
System, students must achieve a minimum grade of 150 for associate degree 
programmes, or a minimum grade of 180 for undergraduate programmes;
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•	Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş 
yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına 
öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim 
gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapa-
bilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş 
kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

•	  İlk 500 dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim 
alan öğrencilerin, YGS ve LYS puanlarına sahip olmadıkları durumlarda, aşağıda 
belirtilen muadil belgelerden birine sahip olmaları gerekir.

•	ACT (Minimum 21 Puan)

•	SAT 1 (Minimum 1000 puan)

•	Abitur (Minimum 4 Puan)

•	Fransız Bakaloryası (Minimum 12)

•	GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)

•	Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB-Minimum 28)

•	Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis-Maximum 12)

•	 İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita-Minimum 70)

•	Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları ilan edilen süre içerisinde, 
öğrencinin geçmek istediği yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir. 
Şahsen yapılmayan başvurularda ortaya çıkabilecek olan gecikme vb. olumsuz-
luklardan Üniversite sorumlu tutulamaz.
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•	 In order to transfer to Akdeniz University from abroad, the central placement 
score of the students in the year they were admitted to the higher education 
institution must be equal or higher than the general quota base score for the 
same year of the programme which they wish to transfer to. These students are 
not required to be totally successful in all courses. Transfers through the cen-
tral placement score will be considered separately from the quotas for transfers 
from abroad.

•	Students studying at accredited universities which do not rank in the World Uni-
versity Rankings list must have the equivalent examination results if they have 
not taken the YGS (The Transition to Higher Education) or LYS (Student Selec-
tion Examination) held by the Council of the Student Selection and Placement 
Centre (ÖSYM);

•	SAT 1 (Min. 1,000 points) 

•	ACT (Min. 21 points) 

•	Abitur (Min. 4 points)

•	French Baccalaureate (Overall score of 12)

•	GCE A-Level  Certificate (Min. 2 Certificates)

•	 International Baccalaureate IB (Min. 28 points)

•	Austrian Matura Diploma (Matura Reifezeugnis) (Max. 2) 

•	 Italian Maturita Diploma (Diploma di Maturita) (Min. 70)

•	Transfer applications between diploma programmes must be completed within 
the dates announced on the Akdeniz University official website by applying in 
person to the Higher Educational Institution which the students wish transfer to. 
Akdeniz University will not be responsible for any delay or failure if the applica-
tion is made in person.
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BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER
Başvurular, dilekçeyle Akdeniz Üniversitesinin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek 
yüksekokuluna ilan edilen tarihler arasında yapılır. Dilekçede başvurulan öğretim 
programı belirtilir ve aşağıdaki belgeler eklenir.

1) Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan 
alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren 
resmi belgenin aslı ile birlikte ders içeriklerini gösteren belge.

2) Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık 
Belgesinin onaylı fotokopisi

3) Disiplin cezası almadığını gösterir belge.

4) Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi

5) İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim 
yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi 
belge.

6) Yurtdışı kurumlardan geçiş yapmak isteyen adaylar, ayrılacağı yükseköğretim 
kurumunu tanıtan katalog, öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi 
ile ilgili belgelerinde eklenmesi gerekir.

İNTİBAK İŞLEMLERİ

Yatay geçişlerde, geçiş yapılan yükseköğretim kurumunun öğretim programı esas 
alınır. İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay 
geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya 
sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder.

Öğrencinin, daha önce okuduğu yükseköğretim kurumunda alt yarıyıllardan 
almadığı dersler var ise alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı 
belirlenir.
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APPLICATION DOCUMENTS:
Applications must be made to the relevant unit of Akdeniz University, and 
the letter of application must clearly state which educational programme the 
student is applying for. The application must be submitted between the dates 
announced, and must have the following documents attached;

1) Transcript: An original official document issued by the institution from which 
the student is transferring which lists the lessons which the student has taken, 
and the grades which the student has been awarded in these lessons which 
must be accompanied by the contents of the courses which the student has 
taken. 

2) An authorized copy of the Foreign Language Preparation Certificate awarded 
to students who have attended the Foreign Language Preparation Class.

3) A document which shows that the student has not been the subject of any 
disciplinary action, or received any form of punishment.

4) An authorised copy of an examination results certificate which shows that the 
student is qualified to take up a place in a higher education institution.

5) An official document which shows that a candidate who is applying for transfer 
from evening classes to full-time formal education has achieved grades which 
place him or her in the top 10% of his or her class at the end of the academic 
year. 

6) Students applying for a transfer must attach to their application a brochure 
or prospectus from their home university issued by the Higher Education 
Institution from which they wish to transfer, including details of lessons, and 
documents relating to the student rating system.

ADAPTATION PROCESS
The Curriculum and Instruction Principles of the Higher Educational Institution 
which the student is transferring to will apply to all students.  Relevant commissions 
will decide on which semester or grade the student will start after taking into 
consideration the courses which the student has previously taken, and the courses 
of the programme which the student is transferring to. 

In cases in which there are courses which the student did not take in the previous 
semesters, students may be required to attend an Adaptation Programme with 
additional courses.
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Notlar / Notes
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