
Yurtdışından Yurtiçine Yatay Geçiş Genel Koşullar: 

 Yurt Dışı Üniversite: Adayın ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer almayan bir yurt dışı 
yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir. 
 

 Tanınırlık: Adayın öğrenim gördüğü üniversitenin (yükseköğretim kurumunun) ve eğitimin 
yapıldığı programın, lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim 
Kurulu tarafından tanınması gerekir. 
 

 Eş Değerlik:  Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği 
diploma programına eş değer program olması gerekir. İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim 
kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programları, 
eş değer olarak kabul edilir. 
 

 Kayıt Durumu: Aday, yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir lisans 
diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş 
olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. Kayıtsız statüde olan adaylar ise 
yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. 
 

 Öğrenim Süresi: Küresel Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 güz dönemi için Ek 
Madde-2 kapsamında YÖK tarafından belirlenen başvuru kuralları çerçevesinde 1., 2., 3. 
ve 4. sınıflara başvuru yapılabilecektir. İngilizce Hazırlık sınıfına öğrenci kabul edilmez ve 
İngilizce Hazırlık Sınıfında başarılı olmayan öğrenciler başvuru yapamazlar. 
 

 Genel Not Ortalaması (GNO):  Küresel Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 güz dönemi 
için Ek Madde-2 kapsamında YÖK tarafından belirlenen başvuru kuralları çerçevesinde, 
adaylardan genel not ortalaması koşulu sağlaması beklenmemektedir. 2., 3. veya 4. 
Sınıftan başvuran adayların yatay geçişinin kabul edilmesi halinde intibak işlemi programın 
yeterli görülen ilgili sınıfına olmak üzere başarılı olduğu dersler üzerinden yapılır. İlgili 
programa belirlenen kontenjandan daha fazla başvuru olma durumunda öğrencilerin 
yurtdışındaki üniversitesine kabulde kullanılan belgesinin veya ÖSYS, YKS veya muadil 
belgeleri, sıralama ölçütü olarak kullanacaktır. 
 
 

 İlk 1000’deki Üniversitelerden başvuran öğrenciler için Taban Puan ve Başarı Sırası 
koşulu: Küresel Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 güz dönemi için Ek Madde-2 
kapsamında YÖK tarafından belirlenen başvuru kuralları çerçevesinde YÖK tarafından 
belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından (Academic Ranking of World University, QS 
World University Rankings, Times  Higher  Education  World  University  Rankings) yapılan 
dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerin 
programlarından yatay geçiş yapacak adaylar için taban puan ve başarı sırası koşulu 
aranmayacaktır. Belirlenen yurt dışı yatay geçiş kontenjanından fazla başvuru olması 
durumunda ise adayların yurt dışı kabullerinde kullanmış olduğu belge veya asgari 
ÖSYS/YKS puanı veya muadil belgeler sıralama ölçütü olarak kullanılabilecektir. 
 

 
  İlk 1000’de yer almayan Üniversitelerden başvuran öğrenciler için Taban Puan ve 

Başarı Sırası koşulu: YÖK tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından 
(Academic Ranking of World University, QS World University 
Rankings, Times  Higher  Education  World  University  Rankings) yapılan dünya 
üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer almayan üniversitelerden 
yapılan başvurularda, adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş 
ve ilgili programın puan türünde, programın yurt içindeki eş değer programlar için 
belirlenmiş en düşük taban puana eşit veya yüksek puana sahip olması gerekir. (ÖSYS 
sınav sonucu olmadan SAT, ACT, Abitur, Bakalorya vb. diğer sınav belgelerinin 
sunulması, başvuru için yeterli değildir.) Adayların ayrıca varsa, ilgili program için YÖK 
tarafından belirlenmiş olan başarı sıralaması koşulunu sağlamaları gerekir. Başarı 
sıralaması koşulu olan programlar (Dayanak: YÖK yönetmeliği madde 14/5) 
 

  2020 - 2021 akademik yılından önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt 
yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu 
yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir. 
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