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Sayı : E-75850160-301.02.02-87652

Konu : Yurtdışından Öğrenci Kabulü Esasları
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) merkezi olarak en son 2010 yılında ÖSYM tarafından yapılmış,
sonrasında uluslararası öğrenci temini süreçleri üniversitelerimize bırakılmıştır. Bu durum
üniversitelerimizce genel olarak iyi karşılanmış ve yurt dışından öğrenci kabul süreci üniversitelerimiz
tarafından farklı uygulamalarla yürütülmüştür. Sınav yapma ve yurt dışından öğrenci kabul şartlarının
üniversitelere bırakılması ile birlikte bazı üniversitelerin not ortalaması vb. gibi ölçütlere bakarak
sınavsız,  bazılarının yurt dışında yaptıkları sınav sonuçlarına göre öğrenci almaları, farklı üniversitelerce
yapılan bu sınavların gerek uygulanışı gerekse ölçme ve değerlendirme açısından güvenilirliklerinin
sorgulanması, ayrıca üniversitelerimizin yeterli yurtdışı tecrübeleri olmadığı için sınavların
uygulanmasına ilişkin diplomatik sıkıntılar yaşamaları beraberinde Türk yükseköğretim sistemine ilişkin
olumsuz algıya yol açma olasılığı da dahil çeşitli sorunları ortaya çıkarmıştır. Konuya ilişkin olarak
İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,  Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları
Başkanlığı, ÖSYM, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve üniversitelerin temsilcilerinden
oluşan Yurt Dışından Öğrenci Kabul Esasları Çalışma Gurubunun kararları ile uluslararası öğrenci
temininde günümüz imkân ve teknolojilerinden yararlanılan, ölçme ve değerlendirme kurallarına uygun,
izleme ve değerlendirme yapmaya imkân sağlayan merkezi bir sınav yapılması yükseköğretimde hedef
odaklı uluslararasılaşma hedefine ulaşılması, standart uygulamaya gidilmesi, niteliğin gözetilmesini
sağlayacak hususları göz önünde bulundurularak, 2547 sayılı Kanun'un 45'inci maddesi uyarınca;
 
1- ÖSYM tarafından 2022 yılından itibaren uygulanmak üzere Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul
Sınavı (MYÖS) yapılmasına,
 
2- MYÖS'e ortaöğretiminin tamamını yurt dışındaki ortaöğretim kurumlarında örgün eğitim almak
suretiyle bitiren veya bitirme aşamasında olan 

Yabancı uyrukluların,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının,
KKTC vatandaşlarının,
Mavi Kartlıların

girebilmesine,
 

3- Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik ve Mühendislik programlarına öğrenci kabulünde
sadece MYÖS sonucunun kullanılmasına ve bu programlara Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
MYÖS taban puanı veya üzerinde puana sahip olanların başvuru yapabilmesine,
 
4- Üçüncü maddede sayılanların dışındaki programlar için ise MYÖS sonucu ile birlikte daha önce
olduğu gibi yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülmüş Yurtdışından
Öğrenci Kabul koşulları arasında yer alan ABİTUR, SAT, ülkelerin ulusal sınavları, lise diploma notu
gibi kriterlere göre öğrenci kabul edebilmesine,
 
5- Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanı çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olan
öğrencilerin, 3. maddede belirtilen programlara kurumlararası, kurumiçi yatay geçiş işlemleri ile çift
anadal programlarına  kabullerinde "Yükseköğretim Kurumlarinda Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasinda Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arasi Kredi Transferi Yapilmasi
Esaslarina İlişkin Yönetmelik"te yer alan şartların yanısıra Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
asgari MYÖS sonucunun aranmasına,
 
6- MYÖS yapılacak ülkelerin Yükseköğretim Kurulu onayı ile belirlenmesine,
 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı
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Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.

Genel Sekreter

 
7- Sınavın Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde yapılmasına,
 
8- Sınav kapsamının Yükseköğretim Kurulu tarafından temel öğrenme kazanımlarını ölçecek şekilde
belirlenmesine,
 
9- a. Türkiye'deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt
yaptıracak KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların
(elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları hariç) 
yükseköğretim kurumlarına  sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilmelerine,             
 
     b. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran veya mezun
olan TC vatandaşlığından çıkanların/mavi kartlı öğrencilerin ve yabancı uyrukluların (elçilik okulları ve
MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumlarında eğitim alanlar hariç) 2025 YÖS 
dahil hem YÖS hem de  YKS ile gerekli  şartları sağlamaları durumunda yükseköğretim kurumlarına
girebilmelerine,  2026 yılından itibaren sadece YKS ile girebilmelerine
 
10- Ortaöğretimini Türkiye'de tamamlayan TC vatandaşlığından çıkanların/Mavi Kartlıların dışındaki,
ülkemizdeki elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumlarında
eğitim alan yabancı uyrukluların MYÖS, YKS, ABİTUR, SAT, ülkelerin ulusal sınavları, lise diploma
notu gibi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ilgili üniversitenin kriterlerine göre öğrenci
kabul edebilmesine, 
 
23.06.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına
Üniversite Rektörlüklerine-kepe

Dışişleri Bakanlığına
(Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel
Müdürlüğü)
İçişleri Bakanlığına
(Göç İdaresi Başkanlığı)
Milli Eğitim Bakanlığına
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığına
Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığına
Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığına
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