YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜLKEMİZDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA
YATAY GEÇİŞ

TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim
kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak;

1. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,

a) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb. )
programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına,

b) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek
istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek
istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en
düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b)
maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine,

2. 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times 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 yapabilmesine, önlisans programlarında ise
üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine,

3. TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile
yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına

karar verilmiştir.

Yurtdışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine (15.01.2016)
Yükseköğretim Genel Kurulunun 24.12.2015 tarihli toplantısında; ortaöğrenimini
Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking,
Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic
Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine
giren ve tanınan üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında
eğitim almak isteyen ilgililerin,
 Eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri;
 Tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin,







mimarlık alanında ilk 200 bin ve mühendislik alanında ilk 240 bin içinde yer
almaları;
ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki ilgili programlara
yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları;
ÖSYS Kılavuzunda yer almayan diğer alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans
programları için herhangi bir puan türünde en az 150 puan, lisans programları
için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları;
Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için de 2016-YGS'ye
girip 2016-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almalarına;
İlk 500 dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim
almak isteyenlerin YGS ve LYS puanlarına sahip olmadıkları durumlarda;

SAT 1 : En az 1000 puan
ACT : En az 21 puan
Abitur : En az 4 puan
Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12
GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2
İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) : En az 70
olarak belirlenen muadil belgelerinden biri ile kayıt ve mezun olmaları hâlinde denklik
başvurularının bireysel olarak değerlendirilmesine ve yukarıda belirtilen hususların, yeni
bir düzenleme yapılıncaya kadar, her eğitim-öğretim yılı için geçerli olmasına karar
verilmiştir.

Yurtdışında Öğrenim Gören ve Görmek İsteyen
Öğrencilerin Dikkatine (20.05.2015)
Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/2/2015 tarih ve 2015.2.48 sayılı kararı
uyarınca; Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS
Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities
(Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından
yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren üniversiteler
dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen
ilgililerin, 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl
ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri; tıp doktorluğu alanında
sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin içinde yer almaları; ÖSYS
Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki programlara yerleşen
en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan
alanlarda eğitim alacakların ön lisans programları için herhangi bir puan
türünde en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180
puan almaları gerekmektedir.
Bu kapsamda,
toplantısında;

Yükseköğretim

Yürütme

Kurulunun

13/5/2015

tarihli

1-Hazırlık eğitiminin, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında alınacak
eğitimin bir parçası olduğunun,
2-Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında alınan
2015.2.48 sayılı karardaki "2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle" ifadesinin
tabiatıyla hazırlık sınıfını içerdiğinin,
3-İlgililerin
mezuniyetleri
akabinde
yapacakları
başvurularının
değerlendirilmesi sırasında hangi eğitim-öğretim yılında hazırlık eğitimi
aldıklarını belgelemelerinin isteneceğinin,
4-Hazırlık eğitimine dair sunulan belgenin doğruluğunun tespitinde ilgili kurum
ve kuruluşlarla yapılacak yazışmaların yanı sıra başvuru sahiplerinin
pasaportlarındaki ülkeye giriş ve ülkeden çıkış bilgilerinin de kullanılacağının,
5-Halen hazırlık sınıfında eğitim alanlar dâhil olmak üzere yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarına 2015-2016 eğitim öğretim yılından önce kayıt
yaptırmış olan öğrencilerin Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/02/2015 tarih
ve
2015.2.48
sayılı
kararından
etkilenmeyeceklerinin
kamuoyuna
duyurulmasına karar verilmiştir.

