YURTDIŞINDAN YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI
1. Yatay Geçişlerde Genel Not Ortalaması 100 lük sistemde 60 veya üzeri, 4 lük
sistemde 2,29 veya üzeri olması gerekir
2. Yurtdışı Üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurtdışında öğrenim
gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans
diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından
tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu
ön lisans diploma programına eşdeğerliğinin üniversitemizin ilgili yönetim
kurulu tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
3. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay
geçiş yapmak istediği Üniversitemizdeki diploma programının ilgili sınıfına
öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurtdışında yükseköğrenim
gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu
yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu
üniversitemiz senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurtdışı yatay
geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri, “Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin yanı sıra,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen aşağıdaki şartları karşılamaları
halinde mümkündür:
1) 2019-2020 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına
kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu
yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.
2) 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt
yaptıracak öğrencilerin, daha sonraki yıllarda yapacakları yatay geçiş başvuruları
değerlendirilirken;
a) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen
Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik gibi programlar için 2019-YKS’ye girmesi ve
ilgili program için aranan başarı sırasını sağlaması,
b) Başarı sırası aranmayan programlar için 2019-YKS’ye girmesi ve 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,
c) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 2019-YKS’de özel yetenek
programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir. Özel
yetenek programları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken, üniversiteler özel yetenek
sınavı yapabilecektir.
3) 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından
aldıkları önlisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans
programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş
yapacak öğrencilerin de 2. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.
4) 2019-2020 eğitim öğretim döneminde QS veya Times Higher Education dünya
sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı
hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl
olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu

yapabilecek, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu
yapılabilecektir.
5) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime
başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.
6) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim
kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları
gerekmektedir.
Ayrıca, 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 yapabilir.
KKTC’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören üçüncü ülke vatandaşı öğrencilerin
Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş yapabilmesi için en az iki yıl KKTC’de kayıt yaptırdığı
üniversitede öğrenim görmüş olma koşulu aranır.

