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ifunu :Yurtdışından yurtiçine yatay gğçişler

DAĞtTlM YERLERıNE
İıgi:

saYılı Yaası,
NıüNaci yazganÜniversitesi Rektörlüğü'nünOB/08/20l7 tarilii ve 301.06-1209

yükseköğetinı
yaa ile Nıü Naci yazgan Ünivesitçsi Rektörlüğü,2015 yıl: Ösys Kılavıuruıda
Türkiye,cJe tamaııdayan vo eğitimc
Kurulu Başkarüığ tarafından yapılan Duyuruda "oitaoğeniınini
Ranking of World Univcrsities
Acadcmic
başladı$ yl CWTS ırio"n ünı,rng Açadcmic Rankığ,
İıg1

yapılan dünya üniversite
vc University Ranking by Acaclenıic PerforrnanJc (URAP) tarafından
ywıdıŞındaki
kalan
Yükseköğetinı
dışında
sıralamalarında ılk şÖ0 içeris-ine giren ünivcrsiteler
cğitinıc

(Shangt.ıai)

eğtim alrnak istcyen ilgitilerin 20ı5,20ı6 eğtim öğetiın yılı. itibariyleaıanında
;;ö;;;;Ğ,-iri"osvıı tarafiiıdan yapılan yüS ve Lys,ye gırpeleli 1ıp doktorluğtı

l«ırumlannda

ÖSyS Kılavuzunda yer alan diEeı
sııalamada ilk 40 bin, hukuk alanıııda lıı< fso bin içinde yer almaları;
alnış olduğu puanı almaları; osys
alanlarda en az Tiirkiye,deki prograrrılara yerleş*n "n ,on öğencinin
progranıarı için.lrcrhangi bir puan
kılal.ıurırda yer almayan rıuıa'ra, e$tim alaçakların rın ıisans
cn az 180 puan alnıaları
türüııde eıı az |40, ıır*, p.ogrunlıin için herlrangi bir puan türündc
alanlar iÇin LYS dcn ilgili Puan
gerekrrıcktcdir.,, Hükmünü, y", ,İd,g,nı be lirterek Tıp, Hııkuk clışııüaki
jıç olrnıdığ ile başııırulan program ıçın Türhye'deki prograııılara
üründe 180 alnıış olrrıanın yeterli
ilişkin görüş istcırıcktedir,
yerleşen en son ösencinin airruş olduEı prıİıruıı ur"*p uru,rrryacağna
tarilr ve 2756l saYılı Resnıi
24jü4/2arc
geçişleİ
yaıay
kıİurrüarına
Ülkemizde buluıan yüksektıgeİinı
Ön Lisans ve Lisans Düzel'indeki
Gaırete.de yry,nıurrrrrk yur[.ıı,g* girenYüiseklş"İlr" Kruıuırlarında
yan
Kıedi Trarşferi yapılması

Dal ile Kıınuıılararası
ıro6oorrıui Arasında ölçış, dn-enadaı,
gruİıur,o, iıtştın yorıetrreİiı< İıuttınııerı uyarınca yapılıınkta olup, söz koırusu yöııeı'ırıeliğiıı YuıtüŞı
yükseköğretim kuruıüannün yuıtiçindekilere yatay geçiş bölünıüııün l4, Maddesiııde
' ı. Ü*İersite seııaıoları ıarafinclan yurıdışındakİ yııksek<ıgre ıim kuruıılarından YaPılacak YataY gcÇiŞler
arasl
içiıı konteııjaıı bclirlencbilir. x.oııtenjaıı bclirlenmcsi halinde iıcr bir prolram iÇin kıırurıİar
l«ırunüarı
yatay geçiş konteııjaıııın yarısıru aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı Yuksekögretiıı
arası
l«ırrııılar
başwuu
YataY
belirlcııen
ıarafindaı,ı
Şartları,
scnatosu
loırıenJaıiarı ite üııivcrsite
günii mesai
ohıztuıcı.ı
ayııuıı
geç
Llaziraıı
en
YiıkseköğretimKiuuluna
ile
birlikte
geçiş kontenjaııları
saati bitiıııine kadar bildirilir. Ytıksekogretinı Kurulu İnternet sayfasında tüm yiikseköğetİnı
editir.
kurıırılarının yurt dışı öğenci kontenjanları ile başvuru şarlları ve değerlendirırıe takviıııi ilan
geÇiŞ
2. Yabancı tilkelerdeki yıtekö§etim kururrİarınrlan yurt içincteki yükseköğretiıı"ı kluıuıılarına
yataY
kuruırılararası
için, öğencinin bu yöıretnıeli$n 12 nci nra<jdesiııiıı ıkinci İkrasında belirleııeıı

ı.

geçiş şarıları araıur.

yatay geçişte öğencirun yatay geçiş yaprnak istediği
İr,rt'j,ş,ndaki yükseköğetim
-ıorr*r,rrdaki kıırumlarından
diplonıa prograınrun ilgili sırufrna öğcııci kabulündeki labaıı Puaıra
yuksektıgreıi,rr
aranıııakızın YalaY
salıip oğeııciler, yırı dışında yükscköğcnim gördiiğü tüın derslcrdcn başarı şartı
İiniı,ersite
geçiş
yatay
başvuruu
geçiş başvtuu.u'yopuuİıırıer. Eu yolın nrşİ*an öğencilerin
dıŞında
kapsarnı
geçiş
yatay
kontenjaıu
yurt
dışı
senatosu tarafindan Üelirlenen esaslar çerçevesinde
değerlendirilir.
A)fl
Tc|efuıı,!'aks:
l]-Irosıa:
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yü Ks§KöĞRETiM KuRuLu B Aş KAN LıĞı
Eğitiın Ögreliıı Daircs i Başkanl ığ

Ywt dışı üıiversitelçrden yapılan başvıırularda öğenciniıı ywt dışıııda öğeıriın

gördUgti

v8rmeYe
yükseköfoeüm kurumıınun vc egitimin yapıldığ progarruır ön lisans veya lisans diPloma
yetkili Ür kruıını olarak Yiik;köğTetiıı Kurıılu tarafindan tanınıılast ve kayıtlı olduğu diPloma
prograınının. yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya iisans diplonıa progıanuna eŞdeğerliğinin

versitç tarafından kabul edi lnıesi şartı araıur,
d*üşında yükseköğretiıııe başlayan tiğrcnciteıtn Türkiye'dcki yiil<_scköğrctim Progranüanna
geçiş İaşvunüannın değerlcndiriİrrnsindc kııüanılacak olan, Öğrenci Seçrıe ve.YerleŞtirrrıe
iierkezi tarafından yrğrn Öğrenci §eçnıe ve Yerleştirrrıe Sınavlanndakİ asgari Puarılar ile
belirlenen YuıtdıŞı
buıitara eşdeğerüği kabuİ eüten sınıvlar ve puarüaı1 üniversiteler tarafin<İan
AdaYlanrı, YıİaY
yülseköğetinı
cdilir.
ilaıı
tarafından
Kurulu
yatay geçiİ kJntenjanları ile birlihc
üzerindcki
veya
puantara
n
Puanlıra sahiP
cdite
geç§ başvurıısu yapaııilnıeleri için en az ilan
oiınısı gerekir." hiihııü yer alııvıktadır.
i

1

gi

li

üni

yer aıaııasgaıt puaıılar iıc
Bilindiği üzcre söz konusu yöneımeliğin l4 iincü ırıaddesi 5 inci fıkrasıııııa
vc Ktıntenjanlan
ProgrınıIan
Yükscköğretim
nuna cloegcrliği kabııt .diİon sınavlar her yıl ÖSYS
altında
baştığı
YaYınıIanmaktadır, Bıı
Iğını|ıı Başkaıı|ığıııdan Dııyunı

İİffi;'vİ.xog,"tim

şartlan sağlarrçlan ggreknrckteür.
yiikseköğetiıı.ı ktırurıiarımızın yıut dışıııdan yaıay geçiş işlerrİerinde ilgilİ yılın ÖSYS Yiikseköğetim
prograıııt-arı ve Kontenjanları Kılavuzurıda y", ulun duyrıruyu <likkate alarak iŞlenıleri Yürütı'ııesi
g"rJh*kı*aır.20l5 ile 2016 yılııı<ia yayınılanan ciuywıı aşağıda verilııış <ılup,2014 ve dalra önceki
iırterııet sayfasında Sııuvlar baŞlıg'ı ahıııda Yer
İıllarda yayıııılanan ıiuyurulara is" ÖSİlrl Başkaıılıgının
,ıon Ösİsre or,ıüıT attİnda ycr alaı,ı kılavuzJar sckınesinden ulaŞılabilccektir.

20ı5 Ös\§ yükseköğıotim Pograırılan ve Kııııtenjarüan Kılavuu
T. C. Yüks e köğı,ctim ltırd u Baş kanlığından Dııyııru
Acadeınic
orıaöğreniınini Türkiye'de laıııaınlayan ve eğiıirre başladıg yıl C\VTS L.8iden Rankiııg
Academic
by
Ranking
r,e
(Shanglni)
University
woİla
Univeİsities
or
İaııkiııg
Rankiİg, Acaılemic
perfornıancc (URAp) tarafİııdan yapılaıı dünya iiniversite sıratarnılarında ük 500 iÇerisiııe giren
üni,ersiteler üşuıda kalan yuıtdış,,İouıı yükseköğetinı kuruınların<la cğitiıı alırıak istcYcn ilgililcrin,
vc
?al5-20ı6 cğitim öğctinı yİı itibariyl" *ğiıin* baştayacakları yıl ÖSYM tarafıııdan yaPı|an YGS
LyS,ye girnıJleri; tıp ooı<ıorıuğu alanında sıralamada ilk 40 biu hukuk alanında ilk l50 bin iÇindc Yer
alnııİanİ ÖSlÇ K*avıuıı*a yer a|an
yer alrnayan alanlarda eğitin
; ÖSYS Kılavuzı,ııda yer
şqn*ğğEgı§inİn ..alnş o'duğıı
az
l40, lisans programları iÇin
puaıı
cıı
türiiııde
uİu"ukLln ön lisaııs progrurr,lu., için herhaı,ıgi bir
Türkiyc'de taııvınılaYan
gcrekınektedir.
Orlaöğeniıııiııi
hcrlıaııgi bir ptıaıı tiiriiııdc eıı az l80 prnıı alıııaları
RaııJang of World
Acadcnic
ll.anking,
Academic
yıl
Leiclen
Ranking
C\WS
,e egiİiınc Üaşladıg,ı
(UR_A.P)
tarafından yaPılan
Performance
Acadeıııic
by
(Shanghai)
ve
Ranking
University
Univİrsities
yıırtdışıııdaki
dışıııda
kalaıı
gireıı
üniversiteler
içerisine
ilk
50ğ
dünya üıiversjte sıralamatarında
yükeköğetinı kurııırlarıııda eğıiııı alıııak istcycıılerin,
SAT

AcT

:

ı

Enaz l000 puan

: Eıı az 21 ['uan
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Eğitlııı Ögrğli uı Dairçsi Başkani ığı

Abitıır

§ıı

az 4 puaıı
Diploı:ıa notu eıı az l2
: En az 2 dersten
: En azZ&
:

Fransız Bakalorlası

:

GCE A [şvc! §eıtiiikaşı

Uluılararası Bakalorya {International 8accalaııreat iB)
Avi§turya Manua Diploıııası (Maıura Re ifezeugıis)
İıalya Mıtııriu Diplonnsı (Diploma di Mıtı.ıriıa)

:

En çok 2
:§ıı az 70

ııııadit belgelerden biri ile kayıt olııa}arı haiinde deıkiik başvıuuları bireysel olarak
de§rlendirileçektir. 20i5_20l6 eğitinı öğretİın yılı itibariyle, yurtüşındı yükseköğrcnİnıe boŞlıyan
iiğrencilcr yının& yıııttiışındı eğitim alnııktı İken Tiirkiyc'dcki ünivcrsitelcre yatıy ŞçiŞ
başvurusu yıpıcak öğırncilcr de yukarda balşedilcn kararlıra taiıi olacaklardıı Yurt dışındaki
yiikekö§etinı hrumlanna özel yeıeıek §ırıaü-ı §onıçlarına göre kalıl olaıı öğencİlerİıı yurt İçİıdekİ
yiıleseköğretiın kıırıırılarına yatay geçiş başvıırıılarının değeıieııdirilnıesinde üıiversiteler ö;ıel Yetenek
İınurı |apalıi|şcekıir, Yruİ dışıııdaki yükseköğetim kırıınlarında öğenim görecck ö§encilcrin
öğcnciliÜeriııi tarutıııaları, Mitti Eğiıim Bakanlığ vsya yurt dışı teımiicİlİklerİnıİzde öğencİ dosyası
otarak bçlirlenen

açlı rıı,ıaları ve

vize

a l

ıııal arı gerek,ııektedi r.

20l6 ÖSYS Yükscköğretinı Pogranılaıı vc lfuntenjırılırı iülııyıuıı
't C. Yükse köğı"e tiın Kurulu Başkınlığındaır Dııyuııı
Ortaö§enimini Tiirkiye'de tarrıarriayaıı ve eğitime başladığ yl Acadenic Rankiııg of World Universities
(ARS,lIl, ÇWTS Leideı,ı Rankiııg Acadeıııic Ranking Q§ Wold Uııiversity Raır}<iııgs, Tinıes }ligİıer
Education {TH§} Wbrld Universiıy Ranking ve Uıivcrsiıy Rankiıg by Acaden"ıic Pcrforıı"ıaııce (URAP)
ıarafıııdaıı yapılaııdiiny* ünivcıtite sırılamıIınndş ilk 1000 içe risino gircn ye tanınan iinivcrsitcler
dışında kalan yıırtdşındaki tııntnan yükseköğretim kuıunılannda eğitim alrnak isteyen ilgililerin,
2ü|6-2ü|7 eğitinı öğetiııı ylı itibariyle eğtinıe başiayacakları yıl ÖSYlvl ıarafıırdan vapılan YCS vc
LY§'ye girıneleri; tıp doktorluğu alanındı sıralanıadı ilk 40 tıiıı, hul<ulr alanındı ilk 150 biı1 miıııarlık
alma!ın; ÖSrş,l*la$Laırıdg-ygğ
ıtaıundı ük 200 lıin ve mühendistik aianıııdı llk 240 bin içindt
"ver

pros§rib.ra yer_Iq.şcn.cn soı öğıçücinin"glmış füldıığıı
Eu!t_4l,ma!g.ıa' ÖSYS Kıtavııetırıda yer alıı,ıayaıı diğer aianlarda eğtlinı alacakların ise ön lisaış
prograııları için berhangi bir pııan tiiriınde en az }50 puaıı, lisaııs propııııları için iıerhaııgi bir puaıı
tiiründe eı az L80 puaıı alıuaları; özel yeıeıek sıı,ıavı gerektireıı progıaı:ıılara başı,tırıbiln,ıck için 20l6YGS'ie girip, 20l6- YGS puaıılarııuıı lıerlıaııgi lıiriııdçn eıı az 150 puan almaları gerckınektedir. İlk
l000 dışınela kalın 1,ıırtdışıı,ıdaki tanınaıı 1,ükseköğle§m kuııınılaııııda eğtim alıruık isteyeııleriıı, YGS ve
LYS puanl arı ııa sahi p olnıadı k] aıı duıuıı,ıl arcla.
alan üğqr alaıdarğa cn az Tiirkiye'dg!d ilgiii

SAT l
ACT
Alıinır

;

: En az

ıl prıan

Diploıııı notıı cn az l2

Fraı,ısız Bakaloryası

:

Ulııs l araraş ı Baknlorya (Inteıı,ıaıional Baccalaıueat IB)

:Enaz28
:Ençok2
:Eııaz70

§C§ A Lcvel §crüiikaşı

: En az 2 dcrstcıı

Avuslurya Matııra D i p l onııs ı (Matıııa Re i fezeugııi
İtalya Matıırita §iplonıası (Diploıııa di Mattırita)
olarak belirleıısıı
Tglğibnj

s

)

ıırıadil belgelerden biri ile kayıt ve mezun olmaları lıalinrje denklik başvuıııları tıireysel
Ayıiıxili hilgi küı iılii,,ıt:

§ık:

lıiıosıa; lıısınkaba(ğpk.gov-ır Ebkııoı*
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225ILBo

Eıı ıız 1000 puaıı

: En az 2 } Prıan

üıa

Aş

ilc üııaılanııışııı.

11/a8 2017

18:36

KIilDEN ALINDItIı03li2664748

I-}ıçınKABA

I'ıııgnıııı

ry"

W

ü.Re,{_
ü227ğ-çöa

ı1108 29L? 18:37 FAx 03122664748

W

@

yü

oooazoooı

T.c.
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Eğtiın Ögretinı Dairesi Başkanlı$

olarak değerlendirileceklır.2016-2017 eğitim öğretinı .vü itibaıiylc, yıutdışında yiikseköğreninıe
baştal.an öğrcnciter yarunda yuıtdışında eğitim alnrıkta ikcn Türkil,c'dcki iiııivcrsitclerc Y"ıtaV
gcçiş tıaşvıırıı§u yapacak öğrencilcr de yııkıııda bahsedi|eıı kırarlara tabi olacaklarclıı: Ytırt
I,şİ,raolri yiiksck<ığeİiııı krınıılarına özcl yeteıek stnavı sonüçiarına görc kayıt olan ö§encilerin Yurt
ıçİnoeı<ı yİılr.ı.tıgr"tim kıırruırlarına }atay gcçiş başr,urularıruıı değerlcndirilıııcsiııde iiıİvcrsiıeler özel
yetcnck sınavı yapabilecckıir. yurt dışıııciaki ylikscköğetiı,ıı krırrı,ıılarıııda öğcııinı görccek öğcncilcriıı
lpcncilikicrinİ tarutınaıarı, Mitli Eğitinr Bakanlığ \,eya ytlrt dışı temsilciliklerimizcle öğeııci dosYası
aİtırrnaıarı ve vizs alııaları gereloııektedir. Yurtdışındaki yükseköğctiın l«uunılarında eğliın alrnak
isteyenlcrin Yükseköğeüm Krırulu Başkaıılığ'run internet saı{asındaıı yurtdışı eğİtiıı ve yurtdıŞında
alınan ctiplonıaların <lÖııkllğ konularındaki güncel duywuları takip etıırleriııde faYda görtllnıeklcdir.
yukarıda yer alan açıklaıııalardan da aıılaşılacağ üzcre yiikıeköğctiıı kurumlaı'ının YurtdıŞındaki
yüksekösetinı kı"ırrıırıİarında kaytlı olan öğenci'İerin yalay geçiş işlenderiıırie ilgili yılın ÖSYS
Vtıksel<tıgetlıı Progıaıııları vc Kontcııjaııları Kılavuzıuıda yer alan dtıytuıılara görc iŞlcın YaPııılsl
gerckıncÜedir. zo ı s_zo 16 cğiliı.ıı öğctiııı ylıııdaıı itibarcn yıırıclışında yüksckögıclinı krıruıırlarıııa kaYılı
İlau o§cncileriıı söz konııİrı yöııeınıeliktcki şartlar ilc birlikıe başarı sırcsı araı]an prograrrdar için
yıüarıd-a açıklaııan başarı sıralarıırı, başarı §ırası araluTıiıyan ye ÖSYS !fulavrzurıda öSenci alınan
progranılar'için ise Tiirkiye'clekı ilgili prograııdara yerleşeı] erı soıı öğ,enciııİıı alnrış oldtıgıı Ptlal]ı
sı gereh,ııekted

sağl aııııı

i

ı,.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederinı.

9, e-iııızalıtlıı,
Siilcyııan Necaıi AKÇEŞİüE
Başkan a.
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