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:Yurtdışından Öğrenci Kabul
Kontenjanları
DAĞITIM YERLERİNE

30.04.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarının yurtdışından
öğrenci kabul kontenjanlarıyla ilgili taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar'ın kontenjan
sayısının belirlenmesine yönelik maddesi görüşmeye incelenmiş ve 01.02.2013 tarihli Yükseköğretim Genel
Kurulunda Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak;
Yurt dışından öğrenci kabul edecek yükseköğretim kurumlarının kontenjan taleplerinin değerlendirilmesine
ilişkin olarak;
1) Üniversitelerin program bazında yurt dışından öğrenci kabul kontenjan talebinin, her eğitim ve öğretim
yılı başlangıcından önce, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek tarihe kadar Yükseköğretim
Kuruluna bildirilmesine,
2) Tıp ve Diş Hekimliği programları için yurt dışından öğrenci kabul kontenjan talebinin, ilgili programın
YKS Kılavuzundaki bir önceki yıla ait kontenjanının %50'si ile sınırlandırılmasına; ilgili üniversitenin, yurt
dışı öğrenci kabul kontenjanının bu sınırın üzerinde olmasını talep etmesi durumunda ise;
a. YKS Kılavuzunda ayrılan kontenjana bağlı açılan sınıfın dışında "ayrı bir sınıf açılmasına"; iki ayrı sınıfta
yer alan öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim süreçlerinin "birleştirilmeden farklı sınıflar halinde"
sürdürülmesine,
b. Stajlar ve klinik uygulamalara yönelik olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile yapılmış
anlaşma ve protokollerin, kontenjan talebi için yapılan başvuru sırasında ibraz edilmesine; tıp programları
için ilgili yükseköğretim kurumunun kendine ait bir "sağlık uygulama araştırma merkezinin" veya "afiliye
hastanesinin" bulunması ve bunların günlük poliklinik sayısının en az 1000 hasta/gün, yatan hasta için yatak
doluluk oranının en az %60, yatak sayısının en az "Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülmesi İçin
Asgari Koşullar"da belirtilen asgari sayıda olması gerektiğine,
c. Eğitim ve öğretim için gerekli laboratuvarların düzenlenmesine ve ilgili teçhizatın toplam öğrenci sayısına
uygun olarak artırılmasına,
d. Bu şekilde ilgili iki program için üniversitelerin %50 oranının üstündeki kontenjan tekliflerinin
değerlendirilmesinde, talepte bulunan ilgili Vakıf Üniversitesinin bir önceki yılın denetlenme raporunda "
uyarma ve düzeltme" dışındaki "akademik birim kurma ve program açma taleplerinin askıya alınması,
öğrenci kontenjanının kısıtlanması veya öğrenci alımının durdurulması" gibi herhangi bir müeyyide
uygulanıp uygulanmadığının dikkate alınmasına,
e. Yükseköğretim Kurulu tarafından yurtdışından öğrencilerin kabulü için ayrı bir sınıf açılmasına izin
verilen yükseköğretim kurumlarının Tıp ve Diş Hekimliği programlarında, verilen eğitimin niteliğine ve
üniversitenin bu husustaki beyan ve taahhüdüne ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl en az
bir kez denetim yapılmasına, müteakip yılda verilecek kontenjan kullanma izninde bu denetim raporunun
dikkate alınmasına,
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f. Yukarıdaki şekilde ayrı sınıfların açılmasına izin verilen yükseköğretim kurumlarında kurumlararası yatay
geçiş işlemlerinde yurtdışı yatay geçişlerin, ilgili programın sadece açılan bu ayrı sınıfına yapılmasına,
3) Yurt dışından öğrenci kabul edilecek bütün programların eğitim ve öğretim süreçleri için aranan asgari
standartlarında eğitim laboratuvarları, derslik, kütüphane ve yemekhane gibi alanlar için belirlenmiş ve ekte
yer alan "Yükseköğretim Kurumları İçin Asgari Mekân Standartları"nın, YKS ile kabul edilen öğrenciler ve
yurt dışı öğrenci kabul kontenjanıyla kabul edilen "toplam öğrenci sayısı" ve ilgili programın süresi göz
önünde bulundurularak sağlanması gerektiğine ve bunun Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından
raporlandırılmasına,
4) Yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca yükseköğretim kurumlarının yurt dışından öğrenci kabul
kontenjan talep başvurularını Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde bir defada
yapabilmelerine,
5) Yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanı taleplerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde
Yükseköğretim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanmasına
karar verilmiştir.
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları, anılan
kontenjan önerilerine ilişkin güncellenen 30.04.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı
çerçevesinde 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ve aktif
durumda bulunan programlar doğrultusunda YÖKSİS üzerinden toplanacaktır.
20 Mayıs 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar söz konusu taleplerin sisteme girilmesi, ekte
gönderilmekte olan "Asgari Mekân Standartları"nın devlet / vakıf tüm yükseköğretim kurumlarımız
tarafından sağlanması ve anılan kararın 2. maddesi uyarınca kontenjan talep edilmesi halinde ise istenen
bilgilerin ve eklenmesi gereken belgelerin de sisteme eklenmesi gerekmektedir.
2019 yılında YKS ile ilk defa öğrenci alımı teklifi olan programlarınıza yurt dışından öğrenci kabulü de
talep edilmesi halinde buna ilişkin teklifin 2019 YKS teklif dosyasında yer alan senato kararında belirtilmesi
gerektiğinden YÖKSİS üzerinden toplanmakta olan 2019 Yurtdışından Öğrenci Kabul Programlarını ve
Kontenjanlarına ilişkin bu talebe eklenmemesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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