
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS 

DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL 

İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİK 

 

… 

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş 

MADDE 14 – (1) Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim 

kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi 

halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak 

şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite senatosu 

tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte 

Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar 

bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt 

dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir. 

(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim 

kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu Yönetmeliğin (Değişik ibare:RG-10/6/2020-31151) 11 

inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır. 

((2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş 

olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.) 

(3) 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. Bu yolla başvuran 

öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar 

çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 

(4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim 

gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans 

diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve 

kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma 

programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır. 

(5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim 

programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari 

puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından 

belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan 

edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya 

üzerindeki puanlara sahip olması gerekir. 

(6) (Ek:RG-18/3/2016-29657) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay 

geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş 

yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini 

geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden 

sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya 

tamamlanır. 



(7) (Ek:RG-21/12/2019-30985) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil yurt dışında 

kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının başarı 

sıralaması şartı aranan programlarına yatay geçişe ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu, bu 

Yönetmelik hükümleri dışında ilave şartlar belirleyebilir. (Ek ibare:RG-9/4/2021-

31449) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan ülkemizdeki başarı sıralaması şartı 

aranan bir programa yatay geçiş yapılabilmesi için; 

a) (Ek:RG-9/4/2021-31449) Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu 

üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya 

sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve bu Yönetmeliğin dönem/sınıf ve 

başarı şartlarını taşıması, 

b) (Ek:RG-9/4/2021-31449) 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, 

gerekir. 

 

 

 

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARINDAN YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA 

YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ 

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. 

 


