
TC Uyruklu Öğre ileri  Yurt Dışı daki Yükseköğreti  Kuru ları da  Yurt İçi deki Yükseköğreti  
Kuru ları a Yatay Geçiş İşle leri  

 

Yükseköğreti  Kurulu Başka lığı a; TC uyruklu öğre ileri  yurt dışı daki yükseköğreti  
kuru ları da  yurt içi deki yükseköğreti  kuru ları a yatay geçişleri ile ilgili olarak;  

 

1. 2017- 8 eğiti -öğreti  yılı da  iti are  kayıt yaptıra ak öğre ileri ,  

 

a  İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzları da yer ala  Tıp, Hukuk, Mühe dislik, Mi arlık, Öğret e lik v .  
progra lar içi  elirle e  aşarı sırası ı  ara ası a,  

 

 Başarı sırası ara aya  progra lar içi  öğre i i  erkezi sı ava girdiği yıl iti arıyla geçmek 

istediği diplo a progra ı içi  geçerli ola  pua  türü de aldığı erkezi yerleştir e pua ı ı , geç ek 
istediği diplo a progra ı a eşdeğer yurt içi deki diğer ü iversiteleri  diplo a progra ları ı  e  
düşük ta a  pua ı a eşit veya yüksek ol ası gerektiğine,  

 

 Yükseköğreti  Kurulu tarafı da  YGS ve LYS ta a  pua ları içi  ka ul edile  eşdeğer sı av 
pua ları a sahip ola ları  da a  ve  addeleri deki şartları sağla ası gerektiği e,  

 

2. 2017- 8 eğiti  öğreti  dö e i de  iti are  QS ile Ti es dü ya sırala ası da ilk 'e gire  
ü iversitelerde öğre i e aşlaya  öğre ilerde  hazırlık sı ıfı hariç e  az iki i sı ıfı aşarıyla 
ta a laya  öğre ileri   ü ü sı ıfa öğreti  süresi  yıl ola larda  ve , öğreti  süresi  yıl 
ola larda , ,  i i sı ıflara  yatay geçiş aşvurusu yapa il esi e, ö lisa s progra ları da ise 
üçü ü yarıyıla iki i sı ıfa  yatay geçiş aşvurusu yapıla il esi e,  

 

. TC uyruklu olup ortaöğreti i i yurt dışı da ta a layarak yükseköğreti e aşlaya  öğre iler ile 
ya a ı uyruklu öğre ilerde  yukarıdaki şartları  ara a ası a karar veril iştir. 


