
BAŞVURU KOŞULLARI  

 
1. Öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı 

programın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınması gerekir.  
2. Öğrencinin, yurt dışında kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş yapmak istediği diploma 

programına eşdeğerliğinin Kadir Has Üniversitesi tarafından kabul edilmesi koşulu bulunmaktadır. 
3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen 

sınavlar ve puanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu 
yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir. 

4. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitemizde 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 ayrıca dönem/sınıf ve başarı şartlarını sağlaması, 

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 

gerekir. 

5. KKTC dahil, yurtdışındaki herhangi bir yükseköğretim programına özel yetenek sınavıyla kayıt 

yaptıran öğrenciler eşdeğer bir programa, yetenek sınavında başarılı oldukları taktirde yatay geçiş 

yapabilirler. 

6. Öğrenci, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer bir diploma 

programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak 

yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.  

7. Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş 

yapılamamaktadır. 

8. Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın, varsa, diğer başvuru koşullarını (mülakat, portfolyo, 

vb.) yerine getirmiş olmalıdır.  

9. Başvuruların değerlendirilmesinde öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere 

ait genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. (4.00 üzerinden 2.29) 


