
 

2020-21 GÜZ DÖNEMİ YURT DIŞI YATAY GEÇİŞLERİ (PANDEMİ) 

 

A. Başvurular; 1 -17 AĞUSTOS 2020  tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Posta 

yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
 

B. 2020-21 eğitim ve öğretim döneminden önce yurt dışındaki Üniversiteler de ön lisans, 

lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitime başlayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 

tanınan Üniversitelerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri Ek 

Madde-2 kapsamında yatay geçiş başvurusu hakkından faydalanacaktır. 
 

C. Başvuruda talep edilen belgeler; 
 

1. Öğrencilerden yurt dışındaki Üniversiteye kayıt olduğu yılda ÖSYS/YKS 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari 

ÖSYS/YKS yerleştirme veya muadil belge(Üniversitelerin yapmış olduğu giriş sınavı 

gibi), (NOT: Yükseköğretim Başkanlığınca belirlenmiş sıralama kuruluşları 

(Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times 

Higher Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite 

sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000 üniversite arasında yer alan 

üniversitelerde kayıtlı öğrencilerden herhangi bir belge istenmeyecek olup, ancak 

başvuru yurt dışı kontenjanından fazla ise öğrencilerin yurtdışındaki üniversitesine 

kabulde kullanılan belgesinin veya ÖSYS, YKS veya muadil belgelerin sıralama 

ölçütü olarak kullanabilmesi için bu belge talep edilecektir.) 
 

2. Öğrenci Belgesi, 
 

3. Muafiyet ve intibak işlemlerinde kullanılmak üzere Transkript ve ders içerikleri 

(Aday transkript belgesi sunmaz ise intibakı 1.sınıfa yapılacaktır.), 
 

D. 1. Sınıfa başvuracak adaylar hariç; kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı 

olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 

üzerinden 60 olması şarttır. Ancak bu döneme mahsus olmak üzere, 2019-2020 eğitim 

öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden 60 not 

ortalamasını sağlayamayan öğrenciler de başvuru yapabilecek olup, ilgili öğrencinin 

yatay geçişinin kabul edilmesi halinde intibakı, programın yeterli görülen ilgili sınıfına 

veya bir alt sınıfına olmak üzere başarılı olduğu dersler üzerinden yapılacaktır. 
 

E. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yatay geçiş talepleri ilgili enstitüler tarafından 

değerlendirilecektir. 
 

F. 2020-2021 güz yarıyılına mahsus olmak üzere, hazırlık sınıfı dâhil her yıl/yarıyıl için 

yatay geçiş yapılabilir. 
 

G. Üniversiteye kayıt yaptırmadan sadece dil eğitimine devam eden adaylar yatay geçiş 

başvurusu yapamaz. 
 

H. 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 

tamamlanacaktır. 
 

İ. KKTC' de bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversitelerde kayıtlı 

olan öğrenciler, “Yükseköğretim kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre başvuru ve yatay geçiş 

yapabilecek olup, bu öğrenciler pandemi dönemi yapılacak başvuru kapsamı dışında 

değerlendirilecektir.  


