
 ÖSYS Yükseköğreti  Progra ları ve Ko te ja ları Kılavuzu 

T.C. Yükseköğreti  Kurulu Başka lığı da  Duyuru 

 

Ortaöğreti i i Türkiye’de ta a laya  ve eğiti e aşladığı yıl CWTS Leide  Ra ki g A ade i  
Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic 

Perfor a e  URAP  tarafı da  yapıla  dü ya ü iversite sırala aları da ilk  içerisi e gire  
ü iversiteler dışı da kala  yurt dışı daki yükseköğreti  kuru ları da eğiti  al ak isteye  
ilgililerin,2015-  eğiti  öğreti  yılı iti ariyle eğiti e aşlaya akları yıl ÖSYM tarafı da  yapıla  
YGS ve LYS’ye gir eleri; tıp doktorluğu ala ı da sırala ada ilk  i , hukuk ala ı da ilk  i  
içi de yer al aları; ÖSYS Kılavuzu da yer ala  diğer ala larda e  az Türkiye’deki programlara 

yerleşe  e  so  öğre i i  al ış olduğu pua ı al aları; ÖSYS Kılavuzu da yer al aya  ala larda 
eğiti  ala akları  ö  lisa s progra ları içi  herha gi ir pua  türü de e  az ,lisa s progra ları 
içi  herha gi ir pua  türü de e  az  pua  al aları gerek ektedir. Ortaöğre i i i Türkiye’de 
ta a laya  ve eğiti e aşladığı yıl CWTS Leide  Ra ki g A ade i  Ra ki g, A ade i  Ra ki g of 
World U iversities Sha ghai  ve U iversity Ra ki g y A ade i  Perfor a e URAP  tarafı da  
yapıla  dü ya ü iversite sırala aları da ilk  içerisi e gire  ü iversiteler dışı da kala  
yurtdışı daki yükseköğreti  kuru ları da eğiti  al ak isteye leri , 

SAT 1: En az 1000 puan 

ACT : En az 21 Puan 

Abitur: En az 4 puan 

Fra sız Bakaloryası: Diplo a otu e  az  

GCE A Level Sertifikası: E  az  derste  

Uluslararası Bakalorya I ter atio al Ba alaureat IB : E  az  

Avusturya Matura Diplo ası Matura Reifezeug is : E  çok  

İtalya Maturita Diplo ası Diplo a di Maturita : E  az  

olarak belirlenen muadil belgelerden iri ile kayıt ol aları hali de de klik aşvuruları ireysel olarak 
değerle dirile ektir. -  eğiti  öğreti  yılı iti ariyle, yurtdışı da yükseköğreti e aşlaya  
öğre iler ya ı da yurtdışı da eğiti  al akta ike  Türkiye’deki ü iversitelere yatay geçiş aşvurusu 
yapa ak öğre iler de yukarda ahsedile  kararlara ta i ola aklardır. Yurt dışı daki yükseköğreti  
kuru ları a özel yete ek sı avı so uçları a göre kayıt ola  öğre ileri  yurt içi deki yükseköğreti  
kuru ları a yatay geçiş aşvuruları ı  değerle diril esi de ü iversiteler özel yete ek sı avı 
yapa ile ektir. Yurt dışı daki yükseköğreti  kuru ları da öğre i  göre ek öğre ileri  öğre ilikleri 
ta ıt aları, Milli Eğiti  Baka lığı veya yurt dışı te sil ilikleri izle öğre i dosyası açtır aları ve vize 

al aları gerek ektedir. 


