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Yurt dışındaki ytikseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin, yurt dışında eğitim ve yurt dışından alınan diplomalann
denkliği konularındaki güncel duyuruları Yükseköğetim Kurulu Başkanlığının http://www.yok.gov.tr internet adresinden takip
etmeleri gerekmektedir.

Yurt dışında öğrenim görülecek yükseköğretim kıırumu ve ilgili programın, Yiikseköğretim Kurulu tarafindan tanınmast ve akademik
derece vermeye yetkili olduğunun kabul ediImiş olması gerekmekiedir.

Yurt dışındaki ytikseköğetim kurumlannda öğenim görecek bütiin öğrencilerin, eğitimlerine başlamadan önce ilgili ülkedeki dış
temsilciliklerimizin Eğitim Müşavirliğ ya da Eğitim Ataşeliğinde "özel öğenci dosyası" açtırmaları ve yükseköğenimleri süresince
öğenci kayıtlannı güncel tutmaları gerekmektedir.

T.C. YüKSEKöĞRETıM KURULU BAŞKANLıĞINDAI{ DUYURU
T.c. UYRUKLU ÖĞRENClı,nnİx YURT DIŞINDAKİ yÜxsnxÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİN»nrİ
yüxsrxöĞRnTiM KuRuMLARıNA yATAy GEçiş işı,nıvıı,nni

T.C. uynıklu öğencilerin yurt dışındaki yiikseköğetim kurumlanndan yurt içindeki ytikseköğetim kurumlanna yatay geçiş

yapabilmeleri, "Yükseköğetim Kurumlannda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılınası Esaslanna İlişkin Yönetmelik" hfüümlerinin yanı sıra, YükseköğTetim Kurulu Başkanhğı

tarafindan diizenlenen aşağdaki şartlan karşılamalan halinde mümkündür:

1) 202G202l eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurunrlırına kayıt yıphran öğrencilerin, yurt

dışındaki yükseköğretim kurumuna kayt yaptırmış olduğu yldaki ÖSYS/YXS Kılavuzlannda yer alan şartlan sağIamaIan

gerekmelctedir.

2) 2020-202l eğitim-öğetim döneminde yurt dışındaki yükseköğetim kurumlanna kayıt yaptıracak öğencilerin, daha sonraki

yıllarda yapacaklan yatay geçiş başvurulan değerlendirilirken;
a) Yükseköğetim Kurumlan Sınavı (YKS) kılavuzlannda başan sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Miihendislik, Mimarlık,

Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık gibi programlar için 2020-YKS'ye girmesi ve ilgili program için aranan başan §ırasını

sağlaması,

b) Başan sırası aranmayan programlar için 2020-YKS'ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan

ttiründe aldığı merkezi yerleştirme pıüınınrn, yurt içindeki diğer tiniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük

taban puanına eşit veya yiiksek olması,

c) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurulannda 2020-YKS'de özel yetenek programlan için ilan edilen en düşfü

merkezi §ınav pıüınını sağlaması gerekmekiedir. Özel yetenek programları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken,

tirıiversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir.

3) 2020-2021 eğitim öğretlm döneminde ülkemizdeki yii,kseköğretim kurumlarından aldıklan ön lisans eğitimlerini saydırarak yurt

dışındaki yiikseköğetim kurumlarının lisans programlanna kayt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yiikseköğretim kurumlanna
yatay geçiş yapacak öğrencilerin de 2. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.

4) 2020-202l eğitim öğretim döneminde QS veya Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde
öğenime başlayan öğencilerden hazırhk sınıfı hariç en az ikinci sınıfi başarıyla tamamlayan öğencilerin 3 üncü sınıfa (öğetim

siiresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğetim süresi 6 yıI olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilecek, önlisans

programlarında ise üçüncü yarıyla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.

5) T.C. uynıklu olup ortaöğetiminin tamamınr yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öffenciler ile yabancı uynıklu
öğencilerde yukandaki şartlar aranmaz.

6) Yurt dışındaki yiikseköğretim kurumlanndan KKTC'de bulunan yükseköğetim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu

öğencilerin de yukarıdaki şartlan sağlamalan gerekmelıtedir.


