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202|-2022 eğitim öğetim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanna kayıt yaptıran T.C. uynıklu öğrencilerin yurt

dşındaki yükseköğetim kurumlanndan yurt içindeki yükseköğretim kurumlanna yatay geçiş yapabilmeleri, "Yükseköğeüm

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Diizeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi

Yapılması Esaslanna İlişkin Yönetmelik'hükümlerinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından diizenlenen aşağdaki

şartlan karşılamalan halinde mümkündür:

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğetim kurumIanna kayt yaptıracak öğrencilerin,

t) Ülkemizdeki başarı sıralaması şarfi aranan bir programa yatay geçiş yapılabilmesi için;
a) Öğencinin yükseköğrenime baştadığı yıl, kayıtlı olduğu iirıiversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan srralama

kuruluşlannın belirlediği diinya sıralamalannda ilk dört yuzliik dilim içerisinde yer alması ve yukanda adı verilen

Yönetmeliğin dönem/sınıf ve başan şartlannı taşıması,

b) İllı aOrt yiizltik dilim dışında kalan bir iiniversitede kayıtlı olunması halinde;

l) Ortaöğretimini Ttirkiye'de tamamlayanlann, her haliikarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt ylı itibanyla başan

srralaması şartı aranan programrn ilgili puan türünde başan sıralaması şartınr sağlamış olması,

2) Ortaöğetiminin en az son iki ylını yurt dışında tamamlayanlann, kayt oldukları diploma progrıııilıun, hazırhk sırufi hariç

en az dört yarıyılını başanyla geçmiş olması,

c) Başan sırası .ıranmayan programlar için öğencinin ytikseköğenime başladığ yıl, kayıtlı olduğu iiııiversitenin
Yükseköğetim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediğ dünya sıralamalannda ilk dört yiizlük dilim
içerisinde yer alması veya 202l-YKS'ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan tiiriinde a|dığı

merkezi yerleştirme puanırun, ywt içindeki diğer iiniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit

veya yüksek olması

c) Özel yetenek programlanna yatay geçiş başvurulannda 2O2l-YKS'de özel yetenek programlan için ilan edilen en düşük

merkezi sınav puanııır sağlaması gerekmeliedir. Özel yetenek progıamlan yatay geçiş başvurulan değerlendirilirken,

iiniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecekıir.

2') 202I-2022 eğitim öğ,retim döneminde ülkemizdeki ytikseköğretim kurumlarından aldıklan ön lisans eğitimlerini saydırarak yurt

dışındaki yükseköğıetim kurumlannın lisans programlanna kayt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına

yatay geçiş yapacak öğıencilerin de l. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.

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

yer alan yatay geçiş için kabul edilecek sıralama kuruluşlan Times Higher Education (THE), QS World University Rankings,

Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking'dır.

4' T.C. uynıklu olup ortaöğTetiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğetime başlayan öğenciler ile yabancı uynıklu

öğencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

5) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan KKTC'de bulunan yükseköğretim kurumlanna yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu

öffencilerin de yukandaki şartları sağlamalan gerekmektedir.

6) 2O2L-2O22 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yiikseköğetim kuıumlanna kayıt yaptıran öğencilerin, yurt dışındaki

yükseköğıetim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YXS Kılavuzlannda yer alan şartlan sağlamalan gerekmektedir.


