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Yükseköğetim Genel Kurulunun 28.07.2016 tarihli toplantısında alınan karar uyannca yurt dışında yükseköğrenim görmek

isteyen ilgililerin YGS ve LYS'ye girerek daha önce belirlenmiş başan sıralamaları içinde yer almaları, ÖSYS Kılavuzunda yer

alan programlara yerleşen en §on öğencinin aldığı puanı almalan, ÖSYS Kılavuzunda yer almayan programlarda öğenim
görmek isteyen ilgililerin ise belirli baraj puanlannı almalan gerekmemektedlr. Yurt dışındaki ytikseköğretim kurumlanna özel
yetenek sınavı sonuçlanna göre kayıt olan öğıencilerin yurt içindeki yükseköğretim kurumlanna yatay geçiş başvurulannın

değerlendirilmesinde üniversiteler özel yetenek sınavı yapabileçektir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurum_lannda ögrenim

görecek öğencilerin öğenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde öğenci dosyası

açtırmalan ve vize almaları gerekmektedir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin

Yükseköğetim Kurulu Başkanlığnın internet sayfasından yurt dışı eğitim ve yurt dışında ahnan diplomalann denkliğ
konularındaki güncel duyurulan takip etmelerinde fayda görülmektedir.
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Yiikseköğetim Kurulu Başkanlığınca; TC uyruklu öğencilerin yurt dışındaki yükseköğetim krırumlanndaıı yurt içindeki
yükseköğretim kurumlanna yatay geçişleri ile ilgili olarak;

l,2017-2018 eğitim-öğetim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,

a; İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlannda yer alan (Tıp, Hukuk, Miihendislik, Mimarlık, Öğetmenlik vb. ) programlar için

belirlenen başan sırasının aranmasına,

b) Başan strası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibanyla geçmek istediği diploma
programı için geçerli olan puan tiiründe aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programna

eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlannın en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması
gerektiğine,

c) Yiikseköğetim Kurulu tarafından YGS ve LYS taban puanları için kabul edilen eşdeğer stnav puanlarına sahip

olanlann da (a) ve (b) maddelerindeki şartlan sağlaması gerekiiğine,

2.2017-2018 eğitim öğetim döneminden itibaren QS ile Times dtinya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğenime
başlayan öğencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başanyla tamamlayan öğrencilerin 3 ii,rıcü sınıfa (öğetim siiresi 5

yıl olanlarda 3 ve 4, öğTetim siiresi 6 yl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilmesine, önlisans

programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine,

3. TC uynıklu olup ortaöğetimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğenciler ile yabancı uynıklu
öSencilerden yukandaki şartlann araırınamasına karar verilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Verilecek Burslar

Devlet yükseköğretim kurumlannın aşağıda belirtilen programlarına "YÖK Destek Bursu" verilecektir,

Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğ, Süt

Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tanmsal Biyoteknoloji, Tanmsal Genetik
Miihendisliği, Tanmsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni, Maden Mühendisliği,
Jeoloji Mtüendisliğ, Jeofızik Mtihendisliği, Ziraat Miihendisliğ, Yer Bilimleri Miihendisliği, Batıkçılık Teknolojisi,
Balıkçılü Teknolojisi Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Organik Tarım İşletmeciliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman

Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi, Matematik,
Fizik, Kimya, Biyoloji programları.

Şartlar:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) ÖSYtl Başkanlığı'nca yapılan 2017 ÖSYS sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenecek Devlet

üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.


