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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN (KKTC DAHİL) YATAŞ GEÇİŞ İŞLEMLERİ 

1) Yurt dışı üniversitelerden yapılan yatay geçiş başvurularında öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü 

yükseköğretim kurumunun ve programın lisans ve ön lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak 

denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması şartı aranır.  

2) Öğrencinin yurt dışındaki kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans ve ön 

lisans diploma programına eşdeğerliği ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. 

3) Ağırlıklı Genel Not ortalaması (AGNO) ile 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. 

4) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğretim kurumunda eşdeğer diploma programına kayıtlı 

veya izinli öğrenci statüsünde olması zorunludur.  

5) Öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişe başvurduğu döneme kadar öğretim 

planında (müfredatında) sorumlu olduğu tüm derslerini dönem kaybı olmaksızın almış ve bu derslerden 

AKTS kredili olanlarından en az DD AKTS kredisiz olanlarından BL harf notunu sağlamış olması ayrıca 

başvuru yaptığı dönem başında aldığı not dökümünde AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,29 (yüzlük 

sistemi kullanan programlar için en az 60/100) olması gereklidir.  

6) Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması gereklidir. 

7) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenci yatay geçiş için 

başvuramaz. 

8) Yurt dışındaki 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 yapabilirler. (Kontenjan Dışı) 

9) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlara yatay geçiş için yükseköğretim 

kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da Yükseköğretim Kurulu 

tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim 

kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır. 

10) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda yatay geçiş yapacağı yarıyıla kayıtlı ve o yarıyılı okumamış 

olması zorunludur.  

11) Yatay geçiş ile gelen öğrencinin daha önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdiği süreler öğrencinin 

başvuracağı yarıyıl hesabına katılır.  

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminden Önce Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt 

Yaptıran T.C. Uyruklu Öğrencilerin Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yurt İçindeki 

Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş İşlemleri 

➢ 2021-2022 eğitim-öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt 

yaptıran T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki 

yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri için “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 ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki 

ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir. 

 

 

 



2021-2022 Eğitim-Öğretim Döneminde Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran T.C. 

Uyruklu Öğrencilerin Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yurt İçindeki Yükseköğretim 

Kurumlarına Yatay Geçiş İşlemleri; 

➢ 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran 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. 

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 

öğrencilerin; 

1) Ülkemizdeki başarı sıralaması şartı aranan bir programa yatay geçiş yapılabilmesi için; 

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

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

adı verilen Yönetmeliğin dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması, 

b) İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde; 

1) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt yılı 

itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması, 

2) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları diploma programının, hazırlık 

sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması, 

c) Başarı sırası aranmayan 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 veya 2021-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, 

d) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 2021-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. 

2) 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans 

eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında 

yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin de 1. maddede yer alan şartları 

sağlaması gerekmektedir. 

3) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt olanlar için bu duyuruda 

1/a maddesinde yer alan yatay geçiş için kabul edilecek sıralama kuruluşları Times Higher Education (THE), 

QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden 

Ranking'dır. 

4) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile 

yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz. 

5) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş 

yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

a) Öğrenci Belgesi (Aslı)  

b) Not Durum Belgesi (Transkript) (Aslı) 

c) Disiplin Cezası Almadığını Gösteren Belge (Aslı) (*Öğrenci Belgesi veya Not Durum belgesinde Disiplin 

Cezası almadığını gösteren bilgi var ise ayrı bir belgeye gerek yoktur.) 

ç) ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi veya Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumuna Yerleştiğine Dair 

Sonuç Belgesi 

d) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi 

e) Ders İçerikleri  

f) Eğitim-Öğretim Planı ve Değerlendirme Sistemi 

g) Yurt Dışındaki Üniversitenin YÖK Tarafından Tanındığına Dair Belge (Ancak ÖSYS/YKS 

kılavuzlarında yer alan yurt dışındaki üniversitelerden başvuranlar için gerekli değildir) 

 

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 

a) Öğrenci Belgesi (Aslı)/(Türk Dış Temsilciliği Onaylı Türkçe Tercümesi) 

b) Not Durum Belgesi (Transkript) (Aslı)/(Türk Dış Temsilciliği Onaylı Türkçe Tercümesi) 

c) Disiplin Cezası Almadığını Gösteren Belge (Aslı)/(Türk Dış Temsilciliği Onaylı Türkçe Tercümesi) 

ç) ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi veya Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumuna Yerleştiğine Dair 

Sonuç Belgesi (Aslı)/(Türk Dış Temsilciliği Onaylı Türkçe Tercümesi) 

d) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi 

e) Ders İçerikleri (Aslı)/(Türk Dış Temsilciliği Onaylı Türkçe Tercümesi) 

f) Eğitim-Öğretim Planı ve Değerlendirme Sistemi (Aslı)/(Türk Dış Temsilciliği Onaylı Türkçe Tercümesi) 

g) Yurt Dışındaki Üniversitenin YÖK Tarafından Tanındığına Dair Belge (Ancak ÖSYS/YKS 

kılavuzlarında yer alan yurt dışındaki üniversitelerden başvuranlar için gerekli değildir) 

 

 

➢ Muafiyet ve İntibak İşlemleri İçin; 

▪ Dilekçe 

▪ Not Durum Belgesi (Transkript) (Aslı/E-İmzalı/E-Devlet) 

▪ Eğitim-Öğretim Planı (Müfredat) ve Ders İçerikleri 

 

* Daha önce öğrenim gördüğü üniversitelerdeki derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler kesin kayıt sırasında 

yukarıda belirtilen belgelerle birimlerine başvururlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmaz. 

 


