
 

 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.07.2016 tarihli toplantısında alınan karar 
uyarınca Yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen ilgililerin YGS ve LYS’ye 
girerek daha önce belirlenmiş başarı sıralamaları içinde yer almaları,  
 
ÖSYS Kılavuzunda yer alan programlara yerleşen en son öğrencinin aldığı puanı 
almaları,  
 
ÖSYS Kılavuzunda yer almayan programlarda öğrenim görmek isteyen ilgililerin 
ise belirli baraj puanlarını almaları gerekmemektedir.  
 
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına özel yetenek sınavı sonuçlarına göre 
kayıt olan öğrencilerin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş 
başvurularının değerlendirilmesinde üniversiteler özel yetenek sınavı 
yapabilecektir.  
 
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin 
öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı 
temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları 
gerekmektedir.  
 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sayfasından yurt dışı eğitim ve 
yurt dışında alınan diplomaların denkliği konularındaki güncel duyuruları 
takip etmelerinde fayda görülmektedir. 
 

Yurtdışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin 
Dikkatine (15.01.2016) 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 24.12.2015 tarihli toplantısında; 

ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden 
Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities 

(Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance  
 



 

 

(URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 

içerisine giren ve tanınan üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki 
yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, 

  
 Eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye 

girmeleri; 
 Tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 

150 bin, mimarlık alanında ilk 200 bin ve mühendislik alanında ilk 
240 bin içinde yer almaları; 

 ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki 
ilgili programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu 

puanı almaları; 
 ÖSYS Kılavuzunda yer almayan diğer alanlarda eğitim alacakların 

ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 150 
puan, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 
puan almaları; 

 Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için de 
2016-YGS'ye girip 2016-YGS puanlarının herhangi birinden en az 

150 puan almalarına; 
 İlk 500 dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim 

kurumlarında eğitim almak isteyenlerin YGS ve LYS puanlarına 
sahip olmadıkları durumlarda; 

  
SAT 1 : En az 1000 puan 

ACT : En az 21 puan 
Abitur : En az 4 puan 

Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12 
GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten 

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28 
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2 
İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) : En az 70 

  
olarak belirlenen muadil belgelerinden biri ile kayıt ve mezun olmaları hâlinde 

denklik başvurularının bireysel olarak değerlendirilmesine ve yukarıda 
belirtilen hususların, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, her eğitim-

öğretim yılı için geçerli olmasına karar verilmiştir. 
  

 

Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenlere Duyuru 

(25.08.2016) 

Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenlere Duyuru 
  

Son yıllarda yükseköğrenim görmek amacıyla, yakın coğrafyadan başlayarak 
yurt dışındaki bazı yükseköğretim kurumlarına Türkiye'den yoğun öğrenci 

akışı yaşanmaktadır.  
 



 

 

Özellikle kamu sağlığını ve güvenliğini yakından ilgilendiren sağlık bilimleri 

(tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık vd.) hukuk ve mühendislik başta 
olmak üzere çeşitli alanlarda görülmektedir.  

 
Kurulumuz, sadece Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin 

değil, aynı zamanda yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin de nitelikli 
eğitim görme hakkını gözetmek ve korumakla yükümlüdür.  

 
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların 

Türkiye'de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından onaylanarak denklik belgesi verilmesi gerekmektedir. 
  

 

YURTDIŞINDA EĞİTİM  ALANLARA  
YÖK SEVİYE TESPİT SINAVI UYGULUYOR 

 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri 
uyarınca Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel 
kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve 

uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından ilgili alt 
komisyonların ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüş ve önerileri 

doğrultusunda eksikliğinin tespit edilmesi ve/veya tereddüt oluşması hâlinde 
ilgililer, eksik ve/veya yetersiz bulunan teorik ve uygulamalı dersler, 

yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından şekil, usul ve esasları 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen SYBS işlemlerine (Lisans 

Tamamlama, Seviye Tespit Sınavı, YDS vb.) tâbi tutulmaktadır. 
  
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DENKLİK ÇOK ÖNEMLİ!!!! 

 

 



 

 

 

1. Tanıma ve Denklik işlemleri ücretli midir? 
Tanıma ve Denklik işlemleri ücretlidir. Tanıma başvurusu 150TL, Denklik başvurusu 150 TL, 
yeniden inceleme talepleri için 150 TL, denklik ve tanımaya ilişkin diğer işlem dilekçeleri için 50 
TL ücret alınmaktadır. 

 
2. Tanıma ve/veya Denklik başvurusu için ne yapmam gerekiyor? 
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/16607/Basvuru_Formu.pdf/ adresinde yer alan 
başvuru formunun çıktısı alınarak doldurulup imzalanır. Gerekli belgeler tamamlanır ve başvuru 
ücreti yatırılır. Tüm belgeler ve başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont ile birlikte Denklik 
Birimine elden başvuru yapılır. 

 

3. Tanıma ve/veya Denklik işlemi için belgeleri tamamladıktan sonra nereye müracaat edeceğim? 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi Müracaat Ofisi Bilkent/ANKARA adresine 
müracaat etmeniz gerekmektedir. 

 

Yurt dışında eğitime başlamak istiyorum. ÖSYS sınavlarına girmek zorunda mıyım? 
Hayır. Kurulumuzca tanınan bir yükseköğretim kurumunda eğitiminize başlayabilirsiniz. Ancak 
denklik başvurunuz Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve 
yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecektir. Yurt dışında eğitime başlama 
koşullarını düzenleyen ilgili kararlar geri alınmıştır. 
 
 
 
 
 

http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/denklik-sss#collapse1
http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/denklik-sss#collapse2
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/16607/Basvuru_Formu.pdf/
http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/denklik-sss#collapse9
http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/denklik-sss#collapse10


 

 

YÖK DENKLİK BİRİMİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

  
İLETİŞİM: 

  
Telefon (Denklik Birimi): 0850 470 1 818 

  
Faks: 0 (312) 266 50 60 

  
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - 06539 

Bilkent / ANKARA 
 

YAŞAR BURÇAK 

             Psikolojik Danışman 

 


