
YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ(KKTC dışındaki Yükseköğretim Kurumlardan) 

A) 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminden önce Yükseköğretim Kurulu 

tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans 

düzeyinde eğitime başlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin 

ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde, dünyada 

yaşanan COVID-19 salgını dikkate alınarak, sadece 2020-2021 eğitim ve 

öğretim yılı güz dönemindeki yatay geçiş işlemlerine mahsus olmak üzere; 
1. Başarı sırası şartı bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, 

Mühendislik ve Mimarlık programları hariç olmak üzere yükseköğretim 

kurumlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarının yurt içi yatay geçiş 

kontenjanı kadar olabilmesine,  

2. Başarı sırası şartı bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, 

Mühendislik ve Mimarlık programlarında ise yurt dışı yatay geçiş 

kontenjanlarında yurt içi yatay geçiş kontenjanının %50'sinin geçilmemesine; 

ancak Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları 

(AcademicRanking of World University, QS World UniversityRankings, Times 

HigherEducation World UniversityRankings) tarafından yapılan dünya 

üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerin 

programlarından yatay geçiş yapacak öğrenciler için ayrıca bu kontenjanın yurt 

içi yatay geçiş kontenjanı üst sınırına kadar kullanılabilmesine, 

3. 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 sahip 

olmasına; ancak yukarıdaki 2'inci maddede nitelenen üniversitelerde kayıtlı olan 

öğrenciler için bu şartın aranmamasına, ancak yurt dışı kontenjanından daha 

fazla başvuru olma durumunda öğrencilerin yurtdışındaki üniversitesine 

kabulde kullanılan belgesinin veya ÖSYS, YKS veya muadil belgelerin sıralama 

ölçütü olarak kullanabilmesine, 

4. Anılan yönetmeliğin "Önlisans 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." biçimindeki 6'ıncı maddesi hükmünce yatay geçiş başvuruları 

kısıtlanmış olan öğrencilerin de, programa kayıt yaptırmadan sadece dil 

eğitimine devam edenler hariç olmak üzere, bu dönemde yatay geçiş başvurusu 

yapabilmelerine, 

5. Anılan yönetmeliğin 11'inci maddesi ikinci fıkrasında yer alan "Kurumlar arası 

yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere 

ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır." koşulunun 

hazırlık sınıfından birinci sınıfa başvuru yapacak öğrenciler için aranmamasına, 

6. 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu sınıf özelinde 100 

üzerinden 60 not ortalamasını sağlayamayan öğrencilerin de başvuru 

yapabilmesine, yatay geçişinin kabul edilmesi halinde intibakının programın 

yeterli görülen ilgili sınıfına veya bir alt sınıfına olmak üzere başarılı olduğu 

dersler üzerinden yapılmasına, 

Karar verildi. 

 

B) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak 

yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki 

şartlar aranmaz.  



 


