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Denklik: 

Yurt dışındaki ilköğretim ve orta öğretim
kurumlarından alınmış olan karne,
transkript, öğrenim belgesi, sertifika,
ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin
incelenerek, görülen öğrenimin Türkiye’deki
ilköğretim ve orta öğretim kuramlarının hangi
sınıf/alan/bölüm/dalına eş değer olduğunun
tespit edilmesi işlemini ifade etmektedir.



Denklik Yönetmeliği

5.3.2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Denklik
Yönetmeliğinin amacı, yurt dışındaki
ilköğretim veya ortaöğretim kurumları
ile uluslararası okullarda öğrenim
görenlerin denklik işlemlerinin
yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri
düzenlemektir.



Bu Yönetmelik;

 14/9/2011 tarihli ve 28054 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında
Kanunun 2 nci ve 28 inci,

 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanununun 4 üncü,

 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim
Kurumları Kanununun 2 nci ve 5 inci maddeleri
ile,

 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası
Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında
Kanunun 4 üncü,

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.



Denklik işlemi;

Yurt içinde il millî eğitim müdürlükleri
tarafından,

Yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri ve
eğitim ataşelikleri tarafından düzenlenir.

Denklik için başvurular da bu kurumlara
yapılır.



Denklik işlemi, yurt dışındaki ilköğretim ve
orta öğretim kurumlarından alınan karne,
transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma
belgesi ve diploma gibi belgelerin asılları ile
yapılır. Ancak bu işlem, söz konusu belgelerin
asıllarının zayi olması hâlinde, öğrencinin
yurt dışında öğrenim gördüğü okul
müdürlüğünden aldığı aslına uygunluğu okul
tarafından onaylı suret ve fotokopiler ile de
yapılabilir.



Ders yılı içinde, öğrenim belgesi olmadan
gelen öğrencinin, eğitim öğretimden uzak
kalmaması için hangi ülkede, hangi okulda ve
hangi sınıfta okuduğunun belirtildiği velisinin
yazılı beyanı dikkate alınarak geçici olarak
okula devamı sağlanır. Ancak veliden,
öğrencinin öğrenim belgelerini iki ay içinde
getirmesi istenir. İlgili öğrencinin kesin
denklik işleminin sonuçlandırılması, okul
müdürlüklerin tarafından takip edilir.



Başvuru sahibinin öğrenim belgeleri, ilgili ülkeye ait
ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir.
Denkliklerde; ilköğretim ve ortaöğretim bir bütün
olarak dikkate alınır. Türkiye’deki zorunlu öğrenime
başlama yaşı, ilgilinin öğrenime başlama yaşı kabul
edilerek sınıfı sınıfına denklik yapılır.

Ancak, ilköğretimle ortaöğretimin toplam öğrenim
süresi 12 yıldan az veya fazla olan ülkelerde
öğrenim görenlerden lise son sınıfa geçenler,
liselerimizin son sınıfına geçenler gibi; lise son
sınıfta öğrenim görenler ise liselerimizin son
sınıfında öğrenim görenler gibi değerlendirilir.
Denklik belgeleri iki nüsha hâlinde düzenlenir.



Denklik belgesinin zayi hâlinde, sahibinin
başvurusu üzerine belgenin onaylı bir örneği ilgiliye
elden verilir veya posta ile gönderilir.

Bu Yönetmelikte ve Denklik Kılavuzunda yer almayan
hususlarda, sağlık alanıyla ilgili denkliklerde ve
kalfalık, ustalık ve meslek kurslarıyla ilgili
denkliklerde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğünün; diğer denklikler için ise Başkanlığın
görüşü alınır.



????6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanununda tanımlanan, ancak ikamet izni alamayan
ve/veya yabancı kimlik numarası edinemeyen, ilgili
kurumca yabancı tanıtma belgesi verilmek suretiyle kayıt
altında olan ve sınır dışı edilmeyenler de dahil olmak
üzere;

yabancı öğrencilerden öğrenim belgesi bulunmayanları,
beyanlarına dayalı olarak mülakat, gerektiğinde
yazılı veya sözlü sınav yoluyla ülkelerinde öğrenim
gördükleri sınıf seviyesi üzerinden denkliğini
belirleyerek öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları
aracılığı ile ilgili eğitim kurumlarına yönlendirecektir.



Seviye Tespit Sınavı 
Savaş ve benzeri nedenlerle belgelerini ibraz edemeyenler için;
a) İlköğretimde Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji,
b) Genel ortaöğretimde Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen
Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji),
c) Mesleki ve teknik ortaöğretimde Türk Dili ve Edebiyatı, alan/dal,
ç) İmam hatip liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı, meslek,
d) Güzel sanatlar ve spor liselerinde ortak genel kültür dersleri
dışındaki ortak dersler ile Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden,
millî eğitim müdürlüğü tarafından belirlenen okul veya okullarda,
okul müdürünün başkanlığında ilgili derslerin öğretmenlerinden
kurulan komisyonca yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak seviye tespit
sınavı yapılır.
Okul yönetimi tarafından; sınava girilen derslerden alınan puanlar,
sınav tarihi ve okulun adının yer aldığı bir belge düzenlenerek millî
eğitim müdürlüğüne gönderilir.



Denkliği Yapılmayacak Okullar 
 Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan
okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden
gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmaz.

 Elektronik ortamda uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan
eğitim için verilen belgeler ile ülkemizde karşılığı
bulunmayan meslekler için yapılan eğitimlere ilişkin
alınan belgelerle ilgili denklik işlemi yapılmaz.



DİĞER HUSUSLAR

Talim ve Terbiye Kurulu Tarafından
Suriyeli, Iraklı ve Libyalı
Öğrencilerin Denklik İşlemleri İle
İlgili Valiliklere/İl Millî Eğitim
Müdürlüklerine Gönderilen Resmî
Yazılar



Suriye, Irak ve Libya’dan ülkemize gelenlerin
denklik işlemleri; Denklik Yönetmeliği, Denklik
Kılavuzu ve 2014/21 sayılı Genelge kapsamında
yürütülmekte olup ihtiyaçları karşılamak üzere
de;

- 09.07.2015

- 18.08.2015

- 01.04.2016

- 27.06.2016

- 11.11.2016

tarihli yazılarımızla da bazı açıklamalar
yapılmıştır.



09.07.2015
tarihli 

yazımız





18.08.2015 tarihli yazımız







01.04.2016

tarihli

yazımız



27.06.2016

tarihli

yazımız



11.11.2016
tarihli

yazımız



11.11.2016 tarihli Resmi Yazımızın İçeriği

Suriye, Irak ve Libya'dan gelen ve ilgili kurumlarımız
tarafından kayıt altına alınan yabancı öğrencilerden, ilgi
(b) Genelge kapsamında yürütülen eğitim öğretim
faaliyetine katılan ve ortaöğrenimlerini tamamlayanlar
ve tamamlayacak olanlara yönelik olarak Bakanlığımız
"Yabancı Öğrenciler İçin Lise Yeterlik ve Denklik Sınavı
(YÖLYDS)" ve “Geçici EğitimMerkezleri Lise Yeterlilik ve
Denklik Sınavı (GEMLYDS)" yapmış olup sınav sonuç
belgesinde başarılı olanların denklik işlemleri
yapılmıştır.



Başarılı olamayan veya sınava girmeyen Suriyeli, 
Iraklı ve Libyalı öğrenciler için ise;

-Geçici Eğitim Merkezlerimizin 12. sınıfını okuyup
Bakanlığımız tarafından yapılan denklik sınavına girerek
başarılı olamayan öğrencilerin öğrenim belgelerine göre,
liselerimizin 12. sınıfını bitiren öğrenciler seviyesinde
verilecek denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine
kayıtları yapılarak en az 2 dersten başarılı oldukları
takdirde mezun olmalarının (diplomalarının
verilmesinin) sağlanması,



-Geçici Eğitim Merkezlerimizin 12. sınıfında
hâlen okuyan öğrencilerimiz için de Haziran
ayı ders bitimi sonundan itibaren,
liselerimizin 12. sınıfını bitiren öğrenciler
seviyesinde verilecek denklik belgesi ile Açık
Öğretim Lisesine kayıtları yapılarak en az 1
dönem sınava girme şartı ile mezun oldukları
takdirde diplomalarının verilmesinin
sağlanması,



Geçici Eğitim Merkezlerimizde okuyup hâlihazırda
yurtiçinde/yurtdışında bulunan öğrencilerden elinde
"Geçici Eğitim Merkezi Diploması/Belgesi"
bulunanlardan, ülkemizde ve uluslararasında
diploma/belgelerin tanınırlığını isteyenlere 12. sınıfı
bitiren öğrenciler seviyesinde verilecek denklik belgesi
ile Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılarak en az 2
dersten başarılı oldukları takdirde mezun olmalarının
(diplomalarının verilmesi) sağlanması,



Geçici Eğitim Merkezlerimizde hâlihazırda 9-10-11.
sınıflarda okuyan öğrencilerin istemeleri hâlinde
"Geçici Eğitim Merkezi Belgesine (il millî eğitim
müdürlüklerine Geçici Eğitim Merkezi
Koordinatörleri tarafından onaylatılmış karne
ve/veya belgeler) verilecek denklik belgesi ile Açık
Öğretim Liselerine kayıtlarının yapılmasının
sağlanması,



Ülkemizde faaliyet gösteren Suriye Ulusal Koalisyonu Geçici
Hükûmeti Eğitim Bakanlığı, Libya Geçici Hükûmeti Eğitim
Bakanlığı ve Irak Eğitim Bakanlığı tarafından açılan ve kendi
müfredatlarını uygulayan okulların, 5580 Özel Öğretim
Kurumları Kanununa uygun açılıp/açılmadığına dikkat
edilerek bu okulların ara sınıflarından karne ve/veya belge vb.
alan öğrencilerin denklik işlemlerinin yapılarak
Bakanlığımıza bağlı okullara geçişlerinin sağlanması, Suriyeli
öğrencilere yönelik eğitim kamplarımızdaki öğrencilerden il
içinde yahut il dışında başka bir okula nakil istemesi hâlinde
ise onaylatılmış karne ve/veya belgelere verilecek denklik
belgesi ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliği yahut Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin
ilgili hükümleri gereğince işlem yapılması gerekmektedir.



TEŞEKKÜRLER


