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Yurtdışında lisans eğitimi almaya karar verdiys   eniz
Yök tarafından yapılan son düzenlemeye dik k  at!

International Education dergimizin 
2013 yılında yayımlanan 17. sayısında 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
(YÖK) Denkliği konusunda siz değerleri 
okuyucularımızı bilgilendirmiştik. Bu 
sayımızda da, 2015 yılında denklik 
konusunda yeni düzenlemeler getiren YÖK 
Yönetmeliği hakkında bilgi vermek istedik.
Öncelikle yeni düzenleme sadece 
ülkemizde öğrenim görecek Tıp ve Hukuk 
öğrencilerini değil, yurt dışında 2015-
2016 eğitim öğrenim yılı başladıktan 
sonra yurt dışındaki üniversitelerde kayıt 
işlemlerini tamamlayan tüm öğrencileri de 
kapsamaktadır.
Bu sebeple; 2015-2016 eğitim ve öğretim 
yılı itibariyle yurt dışında lisans eğitiminize 
başlamadan önce Yükseköğretim Genel 
Kurulunun 2015.2.48 sayılı Kararına 
ilişkin şartları sağladığınızdan emin 
olmanızı tavsiye ederiz.  Ancak bu şekilde 
eğitiminizin sonunda diplomanızın 
denkliği konusunda şahsi başvuruda 
bulunabilirsiniz.  Yeni kararın şartlarını 
sağlamadan öğreniminize başlayıp,  
eğitiminizi tamamladığınızda diplomanız 
sadece özel sektör firmalarınca kabul 
görecektir. Ancak kamu kurumlarında 
çalışmak veya kısa dönem askerlik 
yapmak istediğinizde diplomanızın 
denkliğini sunabilmek adına;  yurt dışında 
YÖK tarafından tanınan bir üniversitede, 
aşağıdaki yönetmelikte belirtilen şartları 
sağlayarak öğreniminize başlamanız ve 
diplomanızı almış olmanız gerekmektedir. 

Konu hakkında en doğru bilgilendirmeyi 
yapabilmek adına sizlerle doğrudan 
YÖK web sitesinde (http://www.yok.gov.tr) 
yayımlanan bilgiyi paylaşmak istedik.

Yurt Dışında Öğrenim 
Görmek İsteyen 
Öğrencilerin Dikkatine 
(29.06.2015)
Yükseköğretim Genel Kurulunun 
12/02/2015 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 üniversiteler dışında kalan 
yurt dışındaki tanınan yükseköğretim 
kurumlarında eğitim almak isteyen 
ilgililerin, 2015-2016 eğitim öğretim yılı 
itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM 
tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmeleri; 
tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 
bin, hukuk alanında ilk 150 bin içinde yer 
almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer 
alanlarda en az Türkiye’deki programlara 
yerleşen en son öğrencinin almış olduğu 
puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer 
almayan alanlarda eğitim alacakların ön 
lisans programları için herhangi bir puan 
türünde en az 140, lisans programları için 
herhangi bir puan türünde en az 180 puan 
almaları gerektiğine karar verilmişti.
 

Yurt dışında lisans eğitimi almaya karar verdiyseniz
YÖK tarafından yapılan son düzenlemeye dikkat!



Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 
27/5/2015 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 üniversiteler dışında 
kalan yurt dışındaki tanınan 
yükseköğretim kurumlarında eğitim 
almak isteyen ilgililerin, aşağıda 
sayılan muadil belgelerden biri 
ile kayıt olmaları halinde denklik 
başvurularının bireysel olarak 
değerlendirilebileceğine karar 
verilmiştir.

Muadil Belgeler:
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
 
Bu kapsamda, Yükseköğretim 
Yürütme Kurulunun 13/5/2015 
tarihli toplantısında;
1-Hazırlık eğitiminin, yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarında alınacak 
eğitimin bir parçası olduğunun,
 
2-Yükseköğretim Genel Kurulunun 
12/02/2015 tarihli toplantısında alınan 
2015.2.48 sayılı karardaki “2015-2016 
eğitim öğretim yılı itibariyle” ifadesinin 
tabiatıyla hazırlık sınıfını içerdiğinin,

3-İlgililerin mezuniyetleri akabinde 
yapacakları başvurularının 
değerlendirilmesi sırasında hangi 
eğitim-öğretim yılında hazırlık 
eğitimi aldıklarını belgelemelerinin 
isteneceğinin,
 
4-Hazırlık eğitimine dair sunulan 
belgenin doğruluğunun tespitinde 
ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak 
yazışmaların yanı sıra başvuru 
sahiplerinin pasaportlarındaki ülkeye 
giriş ve ülkeden çıkış bilgilerinin de 
kullanılacağının,
 
5-Halen hazırlık sınıfında eğitim 
alanlar dâhil olmak üzere yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarına 
2015-2016 eğitim öğretim yılından 
önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerin 
Yükseköğretim Genel Kurulunun 
12/02/2015 tarih ve 2015.2.48 sayılı 
kararından etkilenmeyeceklerinin 
kamuoyuna duyurulmasına karar 
verilmiştir. 
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