2014öğreti yılı da ke di i ka larıyla yurt dışı da yükseköğre i gör ek isteye leri ,
öğre i gör ek istedikleri yükseköğreti kuru ları ı Yükseköğreti Kurulu Başka lığı a YÖK
ta ı ıp ta ı adığı a ilişki http://
.yok.go .tr i ter et adresinden veya Denklik Bilgi Edinme,
YÖK Başka lığı Bilke t/A kara adresi de ilgi al aları, Yurtdışı Yükseköğreti Diplo aları De klik
Yö et eliği’ i i ele eleri yararları a ola aktır. Diplo a de klik aş urusu da iste e ek elgelere
YÖK’ü http://
.yok.go .tr i ter et adresi de ulaşıla ile ektir.

Yurt dışı da öğre i e aşlaya öğre ilerde , Türkiye’deki ü i ersitelere yatay geçiş aş uruları da
ÖSYS so u u eya aşağıda elirtile
uadil sayıla elgeler ara a aktır. Bu adayları yurt dışı da
öğre i e aşladıkları yılda ÖSYS’ye gir iş ol aları, ö lisa s progra ları içi YGS’de ilgili pua
türü de
eya daha fazla, lisa s progra ları içi LYS’de ilgili pua türü de 8 eya daha fazla
pua al aları şartı ara a aktır.

SAT 1 (Minimum 1000 puan)
ACT (Minimum 21 Puan)
Abitur
Fra sız Bakaloryası
GCE A Le el Sertifikası Mi i u

ders

Uluslar arası Bakalorya I ter atio al Ba alaureat IB
A usturya Matura Diplo ası Matura Reifezeug is
İtalya Maturita Diplo ası Diplo a di Maturita

Yurt dışı daki yükseköğreti kuru ları a özel yete ek sı a ı so uçları a göre kayıt ola öğre ileri
yurt içi deki yükseköğreti
kuru ları a yatay geçiş
aş uruları ı değerle diril esi de
ü i ersiteler özel yete ek sı a ı yapa ile ektir. Yurt dışı daki yükseköğreti kuru ları da öğre i
göre ek öğre ileri
öğre ilikleri i ta ıt aları, Milli Eğiti
Baka lığı
eya yurt dışı
te sil ilikleri izde öğre i dosyası açtır aları e ize al aları gerek ektedir.

