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ABD
: Amerika Birleşik Devletleri
AKTS
: Akademik Kredi Transfer Sistemi
ALES
: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
BADK
: Bilim Alanı Danışma Komisyonu
ECTS
: European Credit Transfer System
ENIC
: Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri İletişim Ağı
KKTC
: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KPDS
: Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
NARIC
: Ulusal Akademik Tanıma Bilgi Merkezleri Ağı
ÖSYM
: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖSYS
: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
SGK
: Sosyal Güvenlik Kurumu
STS
: Seviye Tespit Sınavı
SYBS
: Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi
T.C.
: Türkiye Cumhuriyeti
UK NARIC : İngiltere Ulusal Akademik Tanıma Merkezi
UNESCO : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
YDS
: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
YKS
: Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YÖK
: Yükseköğretim Kurulu
YÖKDİL : Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

SUNUŞ
Küreselleşen dünyada her alanda uluslararası hareketlilik giderek artmakta; bu
hareketlilikte öğrenci ve öğretim üyeleri de önemli bir yer tutmaktadır. Bu süreçte
ülkeler arasındaki sınırların geçirgenliği artmakta; kültürler, fikirler ve eserler, herhangi
bir vizeye tabi olmaksızın ülkeden ülkeye hızla yayılmaktadır. Artık, Afrika’nın en ücra
köşelerinden bir öğrenci, Amerika’da bir yükseköğretim kurumundan uzaktan eğitim
yoluyla bir kursa veya bir yükseköğretim programına devam edebilmektedir.

Diplomaların farklı ülkelerde geçerliliğinin değerlendirilmesinde en önemli hususlar, “tanıma”
ve “denklik” kavramlarıdır. “Tanıma”, yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun akademik derece
vermeye yetkili bir kurum ve ilgili yükseköğretim programının da akademik derece vermeye
yetkili bir program olarak kabul edilmesi; yani söz konusu kurumun ve programın resmi
olarak tanınmasıdır. “Denklik” kavramı ise yurt dışından alınan yükseköğrenim diplomalarının
ülkemizdeki hangi akademik alan ve dereceye eş değer olduğunun belirlenmesi işlemidir.
Tanıma, denkliğin ön koşulu olup yurt dışındaki her tanınan program, ülkemizdeki aynı isimle
olan programa denk olmayabilir. Nitekim özellikle alınan diplomaların doğrudan meslek
icrasına imkân sağlayan tıp ve mühendislik gibi diploma alanlarında, Batı Avrupa’dakiler
başta olmak üzere pek çok ülkenin kendi ihtiyaçları doğrultusunda akademik ve mesleki
yeterlikleri belirleme konularında farklı uygulamaları vardır. Bazılarında lisans eğitiminin
sonrasında, bizim ülkemizden farklı olarak ilgili mesleği icra edebilmek için “devlet
sınavları” yapılmaktadır. Bazılarında ise bir üst öğrenimi tamamlamadan o mesleği icra
etmek mümkün olmamaktadır. Bizim ülkemizde ise pek çok alanda aynı programdan
mezun olanların diplomaları, doğrudan meslek icrasına imkan ve yetki verebilmektedir.
Bütün dünyada ülkelere göre mezunların akademik ve mesleki yeterliklerini belirleme
konusunda farklılaşan uygulamalara rastlamak mümkündür. Ancak uluslararası işgücü
hareketliliğinin artmasıyla birlikte uluslar arasında söz konusu uygulamalar yönünden
giderek bazı ortak standartların geliştirilmesi konusu önem kazanmaktadır. Bu
bağlamda bazı ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının faaliyetleri, diploma
ekleri, kredilendirme sistemleri gibi çalışmalarla, ülkeler arasında ilgili yükseköğretim
programları yönünden temel kazanımların ve yeterliklerin belirlenmesi, standart
uygulamaların sağlanmaya çalışılması, kaçınılmaz olmaktadır.
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Uluslararası hareketliliğin artmasına bağlı olarak insanların kendi ülkelerinin dışındaki
başka ülkelerde de çalışma imkanları genişlemekte; bir ülkedeki yükseköğretim
kurumundan alınan diplomaların farklı ülkelerde de istihdam edilebilmeye imkan
sağlaması önem kazanmaktadır. Bu durum, alınan diplomaların farklı ülkelerde
geçerliliğinin ve eşdeğerliğinin değerlendirilmesini gündeme getirmektedir.

Ülkemizde yurt dışından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans derece ve
programlarından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemleri, esas itibarıyla “Avrupa
Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme (Lizbon
Anlaşması)” ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/p maddesine göre hazırlanarak
05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Yükseköğretim
Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde, Yükseköğretim
Kurulu bünyesinde yer alan “Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı” tarafından
yürütülmektedir. Denklik değerlendirme sürecinde ilgili diploma alanı için ülkemizde
varsa ilgili alandaki diğer kanun ve yönetmelikler de göz önünde bulundurulmaktadır.
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Tanıma ve denklik işlemleri, doğası itibarıyla oldukça karmaşık bir yapıya sahip olup pek çok
paydaşla eşgüdümlü çalışmayı gerekli kılmaktadır. Bu süreçte, Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Üniversiteler Arası Kurul
(ÜAK), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye ve yurt dışındaki üniversiteler,
yargı organları gibi pek çok kurum ve kuruluşla iletişim ve istişare gerekli olmaktadır. Elbette
bu sürecin en önemli muhatabı ise başvuru sahipleridir. Başvuru sahiplerinin herhangi bir
mağduriyetine sebep olmamak ve olabildiğince taleplerine hızlı cevap verebilmek için 2015
yılı itibarıyla denklik değerlendirme süreçlerinde yeniden yapılandırmaya gidilmiştir. Hızlı,
sağlıklı ve standart değerlendirmeler yapmak amacıyla kurumsal kapasitemiz, gerek insan
kaynakları, gerekse teknolojik alt yapı yönünden güçlendirildi ve geliştirildi. Bu bağlamda
European Network of Information Centers in the European Region (ENIC) ve National
Academic Recognition Information Centers in the European Union (NARIC) bilgi ağları ile
temaslar sağlanmış; ulusal düzeyde ilgili paydaşlardan görüş alınarak kaliteden taviz
vermeden değerlendirme süreçlerinde standart uygulamalara geçilmiştir. Bu çerçevede yeni
bir yönetmelik hazırlanmış; tanıma ve denklik süreçlerine ve ayrıca Seviye Yeterlik Belirleme
Sistemi süreçlerine ilişkin konuları ele alan 4 ayrı “usul ve esaslar” geliştirilmiş; farklı
bilim alanlarının denklik işlemlerine yönelik 12 adet yönerge hazırlanmış; her bir dosyayı
münferiden incelemek üzere alanında uzman ve bağımsız farklı üniversitelere mensup
akademisyenlerden oluşan “Bilim Alanı Danışma Komisyonları” oluşturulmuştur.
Elinizdeki kitap, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yürütülen tanıma ve denklik
süreçlerinin nasıl işlediğine yönelik kısa bilgiler ihtiva etmesi yanında konuyla ilgili
meri mevzuatı da kapsamaktadır. Bu kitap, tanıma ve denklik süreçleriyle ilgili olarak
paydaşların doğru bilgilendirilmesi ve yol gösterici olması açısından önemli olup bir ilk
olma özelliği de taşımaktadır. Kitabın ilgililere faydalı olmasını temenni eder, tanıma ve
denklik süreçlerinin iyileştirilmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma, ayrıca kitabın
hazırlanmasında ve basımında emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ
Yükseköğretim Kurulu Başkanı

TANIMA VE DENKLİK

YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLERİ KAPSAMINDA YABANCI
ÜNİVERSİTELERDEN ALINAN DİPLOMALARIN DENKLİKLERİ İÇİN
UYGULANAN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Özgüveni yüksek, araştırmacı kişiliğe sahip, iletişim ve yönetişim kapasiteleri yüksek,
yenilikçi, yaratıcı, girişimci, metodolojik yaklaşıma sahip, benzer her bir niteleme
üniversitenin mezununda oluşturduğu özgün kimliğin birer tamamlayıcısıdır. Biri
diğerine benzer, taklit yoluyla eğitim ve öğrettim yapan üniversiteler, içinde yaşadığımız
çağda ancak diplomalı işsizler ordusuna katkıda bulunurlar, ülkenin sosyal ve ekonomik
sorunlarına yenilikçi çözümler üretemedikleri gibi ulusal ve uluslararası rekabette
üstünlük te sağlayamazlar.
Üniversite öğrencisine sosyal, entelektüel, akademik ve mesleki mahiyetlerden oluşan
profesyonel bir hüviyet kazandırır. Akademik içerikte daha çok ileri düzeyde bilgi ile
yöntembilim varken, sosyal içerikte sosyalleşme düzeyini ileriye taşıyan sosyal ve
kültürel bilgi, beceri ve tutumları kapsar. Akademik içeriğin mekânı daha çok sınıf,
kütüphane ve laboratuvar ve konferans salonudur. Sosyal ve Entelektüel içeriğin mekânı
ise konferans ve kongre merkezleri olduğu gibi üniversitenin tüm mekânları ve bu
mekânlarda hâkim olan üniversal iklimdir. Üniversitede mekânlar var olup üniversal
iklim olmadığı zaman üniversitede üniversal fikirler, ürünler gelişmez ve üniversal
şahsiyetler oluşmaz. Entelektüel mahiyette, mezunun içinde yaşadığı topluma ve
insanlığa karşı sosyal sorumluluğu kapsayan ileri düzeydeki zihinsel becerileri, tutum
ve davranışları içerir. Mesleki hüviyet te ise mezun olunan alanda gelecektekiler de dâhil
mesleği icra etmeye yönelik bilgi, beceri ve yetkinlikleri içerir. Mesleki profil kendi içinde
profesyonel ve operasyonel diye ikiye ayrılır. Profesyonel meslekler daha çok zihinsel
beceriler ağırlıklı iken operasyonel meslekler daha çok el becerisi ağırlıklıdır.
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Üniversite, misyonu ve bölümün hedefleri doğrultusunda öğrenme kazanımlarını
öğrenciye kazandırarak mezunlarını akademik, sosyal ve mesleki olarak şekillendirir.
Bir üniversitesinin mezununu diğer üniversitenin mezunundan ayıran fark, üniversitenin
kendine özgü misyondur. Hiç şüphesiz her üniversitenin bir diğeri ile kesişen ortak bir
misyon alanı vardır, ancak “özgünlük” birinin diğerinden kabul gören farklılaşmasıdır. Bir
üniversitenin özgün kimliğini kendisine ait bu misyon farklılaşması oluşturur.

Yükseköğretim, ileri düzeyde bilgi ve beceri eğitim ve öğretiminin verildiği kademedir. Bir
önceki kademeleri Ortaöğretim ve Temel eğitimdir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)
ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine (TYÇ) göre yükseköğretim, ön lisans (5. Seviye), lisans
(6. Seviye), yüksek lisans (7. Seviye) ve doktora (8. Seviye) eğitimlerini kapsamaktadır.
Akademik yoğunluk ön lisanstan doktoraya doğru ilerledikçe artmaktadır. Türkiye’de bu
dört kademeye ait eğitim üniversite şemsiyesi altında yapılmaktadır. AYÇ ve TYÇ’de eğitim
seviyeleri bir piramit üzerinde sekiz seviyeden oluşmaktadır. İlk dört seviyesi temel eğitim
ve ortaöğretimi oluşturmaktadır. Temel eğitimin ilk seviyesinden dördüncü seviyeye doğru
gidildikçe akademik yoğunluk artmaktadır. Yükseköğretimin girdisi ortaöğretim olduğu ve
ortaöğretimin girdisi temel eğitim olduğu için eğitim sistemi bir bütün olarak ele alınır. Bilgi
ve beceri hiyerarşisi çıkarılarak basitten karmaşığa doğru sıralandıktan sonra seviyelendirilir.
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Mesleki Yeterlilikler Kurumu koordinesinde YÖK ve MEB tarafından geliştirilen Türkiye
Yeterlilikler Çerçevesi bu sıralama ve seviyelendirmeyi yapmıştır. Bilgi ve beceri piramidi
de yatay olarak üçe bölünerek ilk kısmı temel düzeyde bilgi ve beceri, ikinci kısmı orta
düzeyde bilgi ve beceri, piramidin son sivri kısmı ileri düzeyde bilgi ve beceri seviyelerini
oluşturmaktadır. Bu piramit üzerinde tamamlayıcı bilgi, beceri ve tutumların bir araya
gelerek, düşey olarak oluşturduğu kümeye dal adı verilmektedir. Dal’ın ise bağlı olduğu
bir ana dal vardır. Dal’ın içeriği, matematik ve alana özgü bilimsel teorilere ait akademik
bilgi ve beceriler; mesleğe ait bilgi ve beceriler ile mesleğe ait tutumlardan oluşmaktadır.
Bu üç bileşenin bir kişinin ontolojisinde bulunan karşılığıyla buluşarak neşvünema
bulması kişinin mesleğindeki marifetini ortaya çıkarmaktadır. Bu anlamda kişinin
epistemolojisi ile ontolojisi birbiriyle örtüşüp, birbirini tamlayan olduğu sürece kişinin
mesleki marifetinde sürekli bir gelişme olmaktadır. Bunların uyuşmaması sonucunda
ise eğitim ve öğretimin varlığına rağmen marifetsizlik ortaya çıkmaktadır.
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarının ön lisans, lisans ve yüksek lisans derecelerinden
mezun olanların denklik işlemleri Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri
dairesi bünyesinde değerlendirilmektedir. Doktora ve daha üstü derecelerin denklikleri ise
Üniversiteler Arası Kurul tarafından değerlendirilmektedir. Denklik değerlendirmesinde
kişinin bir bilimsel alanda hedeflenen kazanımlardaki marifet düzeyine bakılmaktadır.
Denklik işlemlerinde mezunun akademik, sosyal, entelektüel ve mesleki mahiyetlerden
oluşan profesyonel ve operasyonel hüviyetinin tespiti yapılır. Kişinin aldığı derecenin
sadece program ve ders adlarına bakarak denklik vermek doğru olmadığı gibi dünyada
hiçbir ülke de bu şekilde denklik işlemi yapmamaktadır. Programın etik kazanımları
dâhil alanın ayrıntılı farklılıklarını da içerecek şekilde programın tür ve mahiyetini de
derinlemesine incelemek gerekir.

Ön lisans, Lisans, Yüksek lisans denklikleri verilirken, yabancı bir ülkenin üniversitesinden
mezun kişilerde mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğin dışında mezunun bulunduğu kademe
ve derecenin TYÇ’de tanımlanan düzeye sahip olup olmadığı öncelikli olarak tespit edilir.
Mesela Lisans mezununda TYÇ’de ifade edildiği şekliyle mezunların genel ve ortak Bilgi,
Beceri ve Yetkinlik düzeyi şu şekilde tanımlanmıştır:
“BİLGİ: Bir iş veya öğrenme alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri
düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahip olma”,

“YETKİNLİK: Öngörülemeyen iş veya öğrenme ortamlarında sorumluluk alarak karar
verme ve bu ortamlarda karmaşık teknik veya meslekî faaliyet veya projeleri yönetme;
Kişilerin ve grupların meslekî gelişiminin yönetiminde sorumluluk alma; Bir iş veya
öğrenme alanına yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımının kavramları, politikaları,
araçlarının uygulaması ve bunların örgün ve yaygın eğitim ile serbest öğrenme yollarıyla
ilişkisi konusunda deneyim sahibi olma; Bir iş veya öğrenme değerlendirmesinde
bulunurken toplumsal ve etik değerlerin farkında olma.”
Lisans düzeyine sahip kişinin TYÇ’de ifade edilen genel ve ortak bilgi, beceri ve yetkinlik
düzeyini karşılayıp karşılamadıkları, transkripte ve diploma ekinde yer alan dersler ve
bu derslerinin kazanımları incelenerek ancak belirlenebilir. Ayrıca bir mesleği diğer
mesleklerden ayıran temel yeterliliklerin kişi tarafından kazanılıp kazanılmadığı denklik
sürecinde derinlemesine dosya üzerinden incelenir. ‘Karşılamadığı’ tespiti halinde
ret, ‘tereddüt’ halinde Seviye Belirleme Sınavı, ‘karşıladığı’ takdirde denklik kararı
verilmektedir.
Denklik işlemlerinin şekil ve usule dair işlemleri ile servise dair işlemleri Tanıma
ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının idari personeli tarafından yürütülmektedir.
Denklik işlemlerinin bilimsel hüviyet tespit hizmetleri ise muhtelif üniversitelerin
ilgili bilim alanlarından seçilen etik, bilimsel kurallar ve hiçbir otoriteye bağlı olmaksızın
karar vereceklerine dair yazılı taahhütleri alınan “Bilim Alanı Danışma Komisyonu
(BADK)” üyeleri tarafından yürütülmektedir. BADK, bilimsel hüviyet tespiti 16 farklı
alandan 98 öğretim üyesi, 10 farklı komisyondan oluşmaktadır. BADK üyelerinin
uzlaşamadığı veya görüş oluşturamadığı denkliklerde en az iki ayrı üniversiteden
bilimsel görüş istendikten sona değerlendirme yapılmaktadır.
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“BECERİ: Uzmanlık gerektiren bir iş veya öğrenme alanında, karmaşık ve öngörülemeyen
sorunları çözmek için gerekli, uzmanlık ve yenilik niteliği gösteren ileri düzeyde
becerilere sahip olma”,

BADK üyeleri denklik, ret, Seviye Yeterlilik Belirleme Sınavı (SYBS), ders tamamlama
ve diğer kararları verirken Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen yeterlilikler
ile denklik verilen ulusal programın genel, ortak ve alana özgü kazanımlarını dikkate
alırlar ve komisyonlarının Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde çalışmalarını yürütürler. BADK’nın bilimsel “görüşü” Denklik
Komisyonun “oluru” ile Yükseköğretim Yürütme Kuruluna sunularak karara bağlanır.
Komisyonlar kararlarını oluştururken derinlemesine hüviyet ve mahiyet incelemesi
yaparak karar verirler. Gelişmiş hiçbir ülkede sadece hüviyet incelemesi yapılarak
denklik verilmemektedir. Mutlaka hüviyet ile birlikte derinlemesine mahiyet incelemesi
yapmaktadırlar, kanaatin oluşmaması durumunda müşahede, sözlü, yazılı sınavlara
başvurulmaktadır.
Bu bağlamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Türkiye
Yeterlilikler Çerçevesi ve gelişmiş ülkelerin tecrübeleri de dikkate alınarak sayfa 39’daki,
iş akış şemasında görüldüğü gibi denklik işlemlerinin doğru ve güvenilir yapılabilmesi
için tüm süreçleri oluşturmuştur.
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Denklik işlemi sonucundan memnun olmayanların, Türkiye yükseköğretiminin kalitesini
ve güvenirliğini koruma adına iş akışında geliştirilen süreçleri dikkatle incelemeleri
gerekmektedir. Diplomanın kalitesi ve güvenirliğinin şüpheli hale getirilmesi, orta
ve uzun vadede yükseköğretim sektörünün bozulmasına sebep olacağı gibi iş gücü
piyasalarının da bozulmasını kaçınılmaz hale getirecektir.
Hazırlanan bu kitap, denklik işlemlerinin yapılmasında izlenen süreci, hangi usul ve
esaslar çerçevesinde denklik işlemlerinin yapıldığı konusunda tüm tarafları aydınlatmak
amacıyla hazırlanmıştır. Bugüne kadar denklik işlemlerinde emeği geçen başta Sayın
YÖK Başkanımız olmak üzere, Denklik Komisyonu Yürütücüsü ve komisyon üyeliği
yapmış olan saygıdeğer hocalarımız, Bilim Alanı Danışma Komisyonu üyeleri ve Tanıma
ve Denklik Hizmetleri Dairesi personeline şükranlarımı sunarım.
Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ
Tanıma ve Denklik Komisyonu Yürütücüsü.

DÜNDEN BUGÜNE DENKLİK BİRİMİNDEN DAİRE BAŞKANLIĞINA

Başlangıçta Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı bünyesinde birkaç
memur eliyle yürütülen denklik işlemleri, ihtiyaçlar arttıkça uzunca bir zaman adı geçen
daire başkanlığından bağımsız Denklik Birimi olarak oluşturulan birim bünyesinde
yürütülmüş; zaman içinde fiziki kapasite ve insan kaynakları yönünden sürekli büyüyen
bu birim, en son olarak yakın zamanlarda Tanıma ve Denklik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
adını alarak yeniden örgütlenmiştir.

Denklik işlemleri, doğası gereği birtakım sorunları içinde barındırır. Yurt dışında tanınan
bir yükseköğretim kurumunda devam edilen programın ve alınan bir diplomanın
Türkiye’de tam bir karşılığını bulmak her zaman mümkün olmaz. Bu durumlarda ya
başvurular reddedilmekte ya da başvuru sahiplerine ilave ders/staj tamamlama, sınav
veya pratik uygulamalar yaptırılmaktadır. Bu durum, bazı başvuru sahiplerini memnun
etmeyip şikâyetlere neden olabilmektedir. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki, denklik
süreçlerinde yapılan yeni düzenlemelerle birey ve toplum açısından olabildiğince adil ve
rasyonel bir sistem oluşturulmaya çalışılmıştır.
2013 yılından beri içinde yer aldığım Denklik Komisyonunda, söz konusu yeni
düzenlemelerin içinde yer aldım, gelişmeleri yakından gözleme fırsatı buldum. Bundan
yaklaşık beş yıl önce hayal ettiğimiz İnternetten başvuru yapma ve randevu alma, işlem
ve değerlendirme süreçlerinin yeniden yapılandırılması hedeflerinin, bugün Yeni YÖK
bünyesinde hayal ettiğimiz noktadan daha da ileriye gitmesini büyük bir memnuniyetle
görüyorum. Bu başarıda katkısı olanları kutluyorum.
Yükseköğretim Kurulunun vatandaşa açılan ve toplumla en çok muhatap olunan ve
en çok yakınılan konularından biri olan Tanıma ve Denklik hizmetlerinin, hem işlem
süresi, hem hizmet kalitesi yönünden başka ülkelere de örnek olabilecek bir noktaya
gelmesinde katkısı olan başta YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ olmak
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Elbette bu büyüme sürecinde iş yükündeki artış, en önemli belirleyicilerden biri olmuştur.
Zaman içinde yurt dışında eğitim gören T.C. uyruklu vatandaşlar başta olmak üzere Türk
Cumhuriyetleri, akraba topluluklar ve diğer ülkelerden Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu
insanların diploma denklik başvurusunda sürekli artış olmuştur. Bu durum, denklikle
ilgili mevzuat yanında başvuru ve değerlendirme süreçlerinde de değişimi ve dönüşümü
zorunlu kılmıştır.

üzere Tanıma ve Denklik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çalışanlarına, Kurul ve Denklik
Komisyonu üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının,
motivasyonu yüksek Tanıma ve Denklik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çalışanlarımızca
daha da ileriye taşınacağına inanıyorum, hepsine teşekkür ediyorum ve başarılar
diliyorum.
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN
Tanıma ve Denklik Komisyonu Üyesi
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DOĞRUDAN MESLEK İCRASINA İZİN VEREN DİPLOMALARIN
DENKLİK SÜREÇLERİ

“Yirmi yıllık diş hekimiyim. Avusturalya’dan dünyanın sayılı üniversitelerinden birinden
mezun oldum. Ailemle birlikte ülkeme dönmek istiyorum. Çocuklarım ülkemde eğitim
görmeli. Vatan hasreti yeter” dedi Mehmet Ali Bey. Ailesini aldı ve yola çıktı. Büyük kızı
Berra da hukuk fakültesinden yeni mezun olmuştu.
Mehmet Ali Bey’in Türkiye’de diş hekimliği ve kızı Berra Hanım’ın avukatlık yapabilmeleri
için diplomalarının denkliğini almalılar. İkisi de farklı süreçlerden geçecekler.

Tanıma ve denklik kavramları sıklıkla birbirine karıştırılır. Farklı ülkelerden alınan diplomaların
ülkemizde geçerli olabilmesi için öncelikle diplomanın alındığı okulun, yükseköğretim
dereceleri vermeye yetkili bir kurum olarak, YÖK tarafından “tanınması” gerekmektedir.
Resmi olarak derece vermeye yetkili kurumlardan alınan diplomalar, ülkemizde derece ve
akademik alan eşdeğerliği yani “denklik” açısından incelenir. Dünyanın en iyi üniversitelerinden
diploma almak tabi ki önemlidir. Ancak o okulun “tanınması”, “doğrudan denklik” anlamına
gelmemektedir. Nitekim bazı ülkelerde, Türkiye’de o diplomanın verdiği yetkilere benzer
yetkileri alabilmek için ilgili ülkede lisans eğitimi sonrasında ek bir eğitim daha alınması
veya bazı sınavlardan geçilmesi gerekir. Yani mesleği icra edebilmek için ek aşamalar vardır.
Ülkemizde ise pek çok lisans diploması doğrudan meslek icrasına izin vermektedir.
Uluslararası Öğrenci Hareketliliği ve Diploma Geçerlilikleri
Tüm dünyada uluslararası öğrenci hareketliliğinde artış görülmektedir. Gezip görme
merakı ve farklı ülkeleri keşfetmenin yanı sıra kendi ülkelerinde yükseköğretim
imkânlarının sınırlı olması veya daha iyi eğitim alma fırsatı bu hareketliliğin
belli başlı nedenleri arasında sayılmaktadır. Ancak her ülkenin yükseköğretim
sistemi kendine ait özellikler içermekte ve bazı durumlarda alınan eğitimlerin
karşılaştırılmasında tek başına diploma ve transkriptler yetersiz kalabilmektedir.
Bologna süreçleri, kredilendirme sistemleri, uluslararası kuruluşlarca akreditasyonların
varlığı değerlendirme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Uluslararası ilişkilerin, ticaretin,
akademik hareketliliğin devamı için diplomaların denklik süreçlerinde hızlı ve standart
araçların geliştirilmesi gerekmektedir.
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Tanıma ve Denklik

Akademik Denklik ve İstihdam Denkliği
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Farklı ülkelerden alınan diplomaların diğer ülkelerde de geçerli olması için ilgili program
mezunlarının kazanımları ve yeterlikleri eşdeğer veya benzer olmalıdır. Süre ve kredi
açısından eşdeğer eğitimi öngören diplomalar “Akademik Denklik” açısından uygun
olabilir. Ancak aynı diploma, alındığı ülkenin şartlarında istihdam olanağı sağlamayabilir.
Pek çok ülkede istihdam için aşamalar ve ek süreçler öngörülmektedir. Ülkemizde pek
çok lisans diploması doğrudan “istihdam denkliği” anlamı da taşımaktadır. Özellikle
akademik denkliğin yanı sıra istihdam denkliğine de izin veren tıp, hemşirelik,
ebelik, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık, mimarlık, hukuk ve öğretmenlik
programları sayılabilir. Bu gibi doğrudan meslek icrasına izin veren diplomaların denklik
incelemelerinde ilgili programlardan mezunların kazanımları ve yeterlikleri çok önem
kazanmaktadır. Amerika’dan Almanya’ya, Bulgaristan’dan Azerbaycan’a kadar pek
çok ülke yukarıda sayılan programların birinde veya birkaçında kendi mezunlarına
dahi farklı devlet sınavları veya bazı merkezi sınavlar uygulayarak kazanımları ve
yeterlikleri değerlendirmektedir. Hatta devlet sınavlarının bir kısmı mezuniyet öncesinde
yapılmakta ve diploma alabilmek için bu sınavlardan başarılı olunması gerekmektedir.
Ülkemizde ise mezuniyet öncesi bu programlara yönelik herhangi bir merkezi sınav
yapılmamaktadır.
Hukuk veya tarih öğretmenliği gibi, dersleri diplomanın alındığı ülke özelinde
ağırlıklı olan programlarının denkliği konusunda da farklı uygulamalar bulunmaktadır.
Fark derslerinin Lizbon Sözleşmesi’nin esaslı farklılık kapsamında değerlendirilip
değerlendirilmeyeceği tartışılabilir. Nitekim tarih öğretmenliği lisans mezunlarının
tarih nosyonunu almış olacağı ve denklik sürecinde fark dersleri çıkarılmaması
örnek olarak verilmektedir. Bununla birlikte Türk Tarihini bilmeden veya hukuk için Türk
hukuk sistemini bilmeden kişilerin sisteme dahil edilmesinde sakınca görenlerin
sayısı da az değildir. Küreselleşme ve uluslararası hareketlilik açısından tehdit oluşturan
bu durum ilgili programlarda akademik denkliğin ve istihdam denkliğinin ayrılmasıyla
çözülebilir. Hukuk üzerinden örnek verecek olursak: Tıp doktorluğundan farklı olarak
her hukuk mezununun avukatlık veya hakimlik mesleğini seçmeyeceği ve farklı alanlara
yönelebileceği aşikardır. Hukuk programında akademik denklik ve istihdam denkliği
teoride farklı olmasa da pratikte farklı uygulanmaktadır. Akredite programlardan mezun
olanlara doğrudan denklik verilebilmektedir. Bu kişiler baroya kaydolmak istediklerinde
ise baro tarafından Türk hukuk sistemi ile ilgili derslerinin tamamlanması istenmektedir.
Baroya kaydolacak kişilere fark derslerini tamamlayıp başarılı olması halinde yeniden
denklik işlemleri yapılmaktadır.

Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemleri (SYBS)
Yurt dışından mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar, eğitim ve öğretim dili, programın
niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde
ve/veya tereddüt oluştuğunda söz konusu programın niteliğine göre ders tamamlama, staj
tamamlama, proje yapma, klinik pratik yapma veya sınava tâbi tutma gibi uygulamalardan
birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak kazanımların elde edilme düzeyini ölçme ve
değerlendirmeye yönelik işlemler bütünü Seviye Yeterlik Belirleme Sistemidir.
Doğrudan meslek icrasına izin veren tıp, hemşirelik, ebelik, diş hekimliği,
veterinerlik, eczacılık, mimarlık, hukuk ve öğretmenlik programlarının denklik
işlemlerinde akademik ve istihdam denkliği çoğunlukla bir arada değerlendirildiğinden,
bu programların denklik işlemlerinde ders, staj tamamlama, seviye tespit sınavı veya
pratik eğitim gibi farklı SYBS süreçleri uygulanmaktadır.

Burada SYBS için tek bir program üzerinden örnek verilecek diğer programların
ayrıntılarına girilmeyecektir:
Tıp Programı için Denklik Süreçleri
Ülkemizde tıp programlarında diploma doğrudan kamu veya özelde istihdama izin
vermektedir. Uzmanlık denkliklerinin aksine, tıp lisans mezunları Sağlık Bakanlığında
diploma tescil aşamasında kazanımları ve yeterlikleri değerlendirecek ek bir sınava
veya başka bir işleme tabi tutulmamaktadır. Diğer sağlık programlarında da kamuda
istihdam için meslek sınavından ziyade KPSS gibi merkezi sınavlar gerekmekte iken özel
sektörde doğrudan istihdam olanağı olabilmektedir.
Dünyada çeşitli ülkelerde tıp denkliği ülkemizden farklı olarak akademik ve istihdamda
farklılaşmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki gibi tıp diploması, tescil sonrası, doğrudan ve
her yerde (özel/kamu hastaneleri) meslek icrasına izin vermemektedir. Türkiye’den
bir tıp mezunu Amerika’da tıp doktoru olarak çalışmak isterse, teorik temel ve klinik
bilgileri ve pratik bilgiyi ölçen USMLE 1, USMLE 2 ve 3. basamak sınavlarını geçmek
zorundadır. Sadece araştırma veya doktora sonrası gidenler ise bu sınavlardan
muaf olabilmektedir. Bazı ülkelerde ise “geçici denklik” verilebilmekte ve ülkemizdeki
diplomalardaki gibi tam yetkinlik için belli bir süre içerisinde klinik sınavları
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Yeni bir uygulama olarak, lisans sonrası yurt dışındaki akademik faaliyetler ve deneyim
de denklik işlemlerinde göz önünde bulundurulmaktadır ve çeşitli alanlarda muadil
sınavlar da SYBS kapsamında değerlendirilmektedir.

tamamlamaları istenmektedir. Almanya’da “Approbation”, Arztliche Prüfungen
(3 AP), İngiltere PLAB-Part 2, Avustralya AMC- Clinical examintions, Kanada’da
MCCQE-Part 2 klinik yetkinliği ölçen sınavlar arasında sayılabilir.
Daha önce sistemden kaynaklı uzun yıllar süren denklik işlemleri konunun taraflarıyla
(Sağlık Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Tıp Fakültesi Dekanları, ENIC-NARIC Network
v.b.) defalarca görüşülmüş, mevzuatlar ve yurtdışı örnekleri gözden geçirilerek yeni bir
sistem geliştirilmiştir. Geçmişte aylar hatta yıllar süren diploma teyit işlemleri, üniversite
görüşlerinin alınması gibi süreçlerde iyileştirmeye gidilmiş, Dışişleri Bakanlığımız ile de
görüşülerek teyit işlemleri hızlandırılmış, başvurularda on-line sisteme geçilmiş, her bir
alanda Üniversitelerimizden alanında uzman kişilerle Bilim Alanı Danışma Komisyonu
oluşturulmuş ve düzenli toplanmaları sağlanarak dosya incelemeleri hızlandırılmıştır. Lizbon
Sözleşmesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanun”, 05.12.2017 tarihli “Yurtdışı Yükseköğretim Kurumları Tanıma
ve Denklik Yönetmeliği”, ayrıca Avrupa Birliğinin 2005/36/EC sayılı yazısı göz önüne
alınarak hazırlanan 02.02.2008 tarihli “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş hekimliği,
Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının
Belirlenmesine Dair Yönetmelik” temel alınarak standart bir sistem geliştirilmiştir:
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1. Dosyaların
tamamı çeşitli Üniversitelerimizden alanında uzman
Akademisyenlerden oluşan Bilim Alanı Danışma Komisyonlarımızca incelenmektedir.
2. Dosya üzerinde eğitim süreleri, kredileri ve stajları ülkemizdeki ile eşdeğer
ise ve mezun olunan program YÖK veya “Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu”
(WFME) tarafından tanınan, tescil yetkisi verilmiş kurumlarca akredite
edilmişse veya ilgili üniversite Dünya Sıralamalarında ilk 1000’e giriyorsa
sınavsız “doğrudan denklik” verilmektedir.
3. Mezun oldukları program yukarıda belirtilen akreditasyon koşullarını
sağlamıyor ise kazanımları ve yeterlikleri ölçmek için Seviye Tespit Sınavları
(STS) yapılmaktadır. STS kapsamında adaylar isterlerse:
a. Klinik bilgilerin ölçüldüğü yazılı sınava (STS-Klinik Bilimler, yılda 2 kez);
ya da
b. Üniversitelerce hasta muayenesi gibi becerilerin ölçüldüğü pratik sınavlara
(Yapılandırılmış Klinik Sınavlar, yılda 4 kez)
girebilmektedirler.
Ağırlıklı olarak pratik aşamaları içeren Yapılandırılmış Klinik Sınavlar dört ayrı
üniversitemizce (2018 yılı itibariyle Hacettepe, Gazi, Ankara, Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi) yapılmaktadır. Başvuruda sayı sınırlaması üniversitenin koşullarına göre
belirlenmektedir.

Salt yazılı olan STS- Klinik Bilimler ÖSYM Başkanlığınca yapılmakta ve tıp lisans
mezunlarının girdiği TUS sınavında sadece klinik bilimler cevapları üzerinden STS puanı
hesaplanarak yapılmaktadır. Adayların 50 değil en az 40 puan alması beklenmektedir.
Başvuruda sayı sınırlaması yoktur.
Kişi seviye tespit sınavı için isterse yazılı, isterse pratik sınava girebilmektedir.

Ülkemizde tıp fakültelerine girebilmek için çocuklarımız çok uzun yıllar çalışmakta ve
sıralamaya girenler ve “tıp eğitimi okuyabilecek yeterlikte olanlar” yerleşebilmektedir.
“Tıp mezunu” sayımız ülke ihtiyacını önümüzdeki yıllarda karşılayacak şekilde artışa
geçmiştir (OECD 2017 Raporları). Yurtdışına giderek ve tıp okuyan kişiler yukarıda
belirttiğimiz şartları taşıyan “kaliteli” ve “akredite” programlardan mezun ise denkliklerini
sınavsız, hızlı bir şekilde almaktadır. Sırf Türkiye’de sınavı kazanamadığı için yurtdışına
çıkıp, akredite olmayan veya bizim tıp eğitimimizin çok gerisinde olan okullara kayıt
yaptıranlar ise maalesef tıp programını okurken çok zorlanmakta, aldıkları eğitim
yetersiz ve sınav başarıları da düşük kalmaktadır. Elçiliklerimizden ve farklı kanallardan
gelen şikâyetlerle de bu durum teyit edilmiş, yurtdışı ziyaretlerimizle de tespit edilmiştir.
Nitekim çeşitli Kamu Kurumlarımızdan ve kişilerden gelen şikâyetler doğrultusunda
bazı yurtdışı mezunlarının hasta bakmayarak sürekli sevk ettikleri de malumumuzdur.
İstihdam denkliği anlamına da gelen Tıp Diploma Denkliği öncesinde SYBS işlemleri
ile Türk Sağlık Sistemine dahil edilmeden nitelikli bir değerlendirme yapılmaktadır.
Son Cümle
Meslek icrasına izin veren tıp, hemşirelik, ebelik, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık,
mimarlık, hukuk ve öğretmenlik alanlarının denklik işlemlerinde uluslar arası akademik
gerekliliklerin yanı sıra ülkemizdeki istihdam süreçleri de göz önüne alınarak işlemler
yürütülmekte; her bir alan için oluşturulan Bilim Alanı Danışma Komisyonları ve ilgili
yönergeler sayesinde hızlı ve standart uygulamalarla kaliteden ödün verilmemekte,
mağduriyetlerin de önüne geçilmektedir.
Prof. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN
Tanıma ve Denklik Komisyonu Üyesi
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Hangisinden olursa olsun STS’de başarılı olan adaylar kendi seçecekleri bir tıp
fakültesinde en az 6 ay süreyle Türk Sağlık Sistemine adaptasyon için Klinik Pratik
yapmaktadırlar. Bu pratikler sırasında ilgili tıp fakültesinin öğretim üyelerinin gözetimi
altında klinik uygulamalara katılmakta ve gözlemler sonucunda her bir pratikten
“başarılı” bulunan kişilerin denklik işlemleri tamamlanmaktadır.

TANIMA VE DENKLİK İŞLEMLERİ

1. GENEL BİLGİLER
1.1. Hakkımızda
1.1.1. Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı

1.1.2. Tanıma ve Denklik Komisyonu
Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen Yürütme Kurulu
üyelerinden birinin başkanlığında en az üç Genel Kurul üyesi ve gerektiğinde üniversitelerden
görevlendirilen doçent veya profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden oluşan
Komisyondur. Başvuru sahibinin yurt dışındaki bir üniversitede görmüş olduğu eğitim ve
öğrenim sonucunda aldığı diplomasındaki programın Türk yükseköğretim sistemindeki
eş değer programa göre temel öğrenim kazanımları, teorik ve uygulamalı dersler, staj ve
projeler bakımından yeterliğinin tespitini yapar. Bu tespitini yaparken de başvuru dosyasının
niteliğine göre gerekli durumlarda Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve/veya üniversitelerin
görüşlerini alır.
1.1.3. Bilim Alanı Danışma Komisyonları (BADK)
Tanıma ve denklik başvurularının incelenmesi sürecinde çeşitli mezuniyet
alanlarına ilişkin olarak gerektiğinde görüş almak amacıyla kurulan, çalışma ve usul ve
esasları kendi yönergelerinde belirlenen ve farklı üniversiteler bünyesinde çalışmakta
olan alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan komisyondur. Hali hazırda 12 geniş
akademik alan altında 16 farklı akademik alanda BADK bulunmaktadır.
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Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans
diplomalarının denklik işlemlerini yürütmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
bünyesinde 25.08.1983 tarihli ve 83.47.531 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı
ile Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı altında büro oluşturulmasına karar verilmiş, yapılan
iş ve işlemlerle ilgili artış da göz önünde bulundurularak işlemler Genel Sekreterliğe
bağlı “Denklik Birimi” adı altında yürütülmüş, Denklik Birimine yapılan tanıma ve denklik
başvurularının her geçen gün artış göstermesi ve bu artışa bağlı olarak Birimin yürüttüğü
faaliyetlerin de artması nedeniyle Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.07.2017 tarihli
ve 2917.29 sayılı kararı ile Denklik Birimi, “Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı”
olarak yapılandırılmıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından alınan 15.11.2017
tarihli karar ile de Türkiye ENIC-NARIC Merkezinin Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire
Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmesine karar verilmiştir.

Bilim Alanı Danışma Komisyonları
1.

Makine-İmalat-Endüstri Mühendislik Grubu Bilim Alanı Danışma Komisyonu

2.

4.

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislik Grubu Bilim Alanı Danışma Komisyonu
Ulaştırma-İnşaat ve Yer Bilimleri-Gıda-Kimya-Metalürji ve Malzeme-Ziraat Mühendislik
Grubu Bilim Alanı Danışma Komisyonu
Sağlık Bilim Alanları Danışma Komisyonu

5.

Diş Hekimliği Bilim Alanı Danışma Komisyonu

6.

Tıp, Hemşirelik, Ebelik Bilim Alanları Danışma Komisyonu

7.

Hukuk Bilim Alanı Danışma Komisyonu

8.

Yabancı Diller Eğitimi Bilim Alanı Danışma Komisyonu

9.

Mimarlık Bilim Alanı Danışma Komisyonu

3.

10. İlahiyat, Felsefe Bilim Alanları Danışma Komisyonu
11. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Bilim Alanları Danışma Komisyonu

26

a. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
b. Temel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim
c. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
d. Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanları (Güzel Sanatlar Eğitimi, Beden Eğitimi,
Psikoloji-Sosyoloji-Felsefe Grubu Eğitimi)
12. İktisadi ve İdari Bilimler Bilim Alanları Danışma Komisyonu

Başvuruların incelenmesinde; yurt dışındaki yükseköğretim kurumu ve
programının Yükseköğretim Kurulunca tanınmasına uygunluğunun tespitinden sonra
mezun olunan programın Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre
temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, staj
ve projeler bakımından yetersizliğinin tespit edilmesi hâlinde Bilim Alanı Danışma
Komisyonlarının ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüşleri dikkate alınarak Seviye
ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS) içerisinde uygulamalara tâbi tutulmaktadırlar. Bu
uygulamalar şunlardır:
1. Ders Tamamlama
2. Staj Tamamlama
3. Proje
4. Sınav
5. Pratik Eğitim

Tanıma ve denklik işlemlerine ilişkin işlemler, Türkiye’nin 01.12.2004 tarihinde
imzalamış olduğu ve 01.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren “Avrupa Bölgesinde
Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme”, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 7/p maddesi ve bu Kanun’a göre hazırlanan 05.12.2017
tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışı
Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” hükümlerine ve ilgili
diploma alanının ülkemizdeki mevzuatı göz önünde bulundurularak yürütülmektedir.
1.1.4. Teşkilat Şeması

YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURULU

YÜKSEKÖĞRETİM YÜRÜTME KURULU
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TANIMA VE DENKLİK KOMİSYONU

TANIMA VE DENKLİK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

DENKLİK EVRAK KABUL VE İNCELEME
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

▶ Ön inceleme
▶ Eksik Evrak
▶ Enic-Naric
▶ Teyit
▶ Evrak İade
▶ Tanıma

SINAV VE DEĞERLENDİRME
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

▶ SYBS
▶ BADK ve/veya Üniversite Görüşü
▶ Ek ve Eksik Evrak
▶ Diploma Tespit Komisyonları
▶ Raporlama

1.1.5. İstatistikî Veriler
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Grafik 1. 2016 Yılında Verilen Denklik Sayıları

Grafik 2. 2017 Yılında Verilen Denkliklerin Ülke Gruplarına Göre Dağılımı

Grafik 3. Son Üç Yıla Ait Yapılan Başvuru ve Verilen Denklik Sayısı
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2. TANIMA
2.1. ENIC-NARIC Türkiye Tanıma Ofisi
2.1.1. Genel Bilgi ve Tanımlar
Yükseköğretim Kurumu: Yükseköğretim sağlayan ve bir tarafın yetkili makamı
tarafından kendi yükseköğretim sistemine ait olarak tanınan bir kurumu ifade eder.
Akreditasyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirli bir alanda
önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı
ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme
ve dış kalite güvence sürecidir.
Yükseköğretimde akreditasyon; akademik kalite, saydamlık ve hesap verme
sorumluluğunun bir aracıdır.
Akreditasyon sisteminin amaçları:
a) Yükseköğretim kurumlarının karşılıklı birbirlerini tanıma sürecini kolaylaştırmak
ve hızlandırmak.
b) Diploma ve unvanların karşılaştırılabilmesine yardımcı olmaktır.

Türkiye’de 2547 sayılı Kanun’un 7/p maddesi ve bu madde uyarınca çıkarılan
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği gereği “Tanıma” ve
“Diploma Denklik Süreçleri”nde akreditasyon işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından
yerine getirilmektedir.
Tanıma: Yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının
akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilmesini ifade eder.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarını
tanıma veya tanımama hakkı saklı olmakla birlikte, ayrıntıları Yurtdışı Yükseköğretim
Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nin 5. maddesinde ve Yurtdışındaki
Yükseköğretim Kurumları, Programları ve Derecelerinin Tanınmasına İlişkin Usul
ve Esaslar’da belirlenmiştir. Buna göre, diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve
eğitim programının;
a) Öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili
bir kurum olarak tanınması,
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b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması veya tanınan akreditasyon ya da
kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması gerekir.
Kurum Tanıma Belgesi (Okul Tanıma Belgesi): Bir yükseköğretim kurumunun
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmadığını gösteren, talep edilmesi
hâlinde ilgililere verilen ancak Diploma Denklik Belgesi niteliği taşımayan “Okul Tanıma
Belgesi”ni ifade eder.
Kurum Tanıma Belgesi’ni kimler talep edebilir?
a) Yurt dışında öğrenim görmek isteyen ve öğrenimlerine devam eden öğrenciler,
b) Yurt dışındaki yükseköğretim kuruluşlarından Türkiye’deki yükseköğretim
kurumlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler,
c) Türkiye’de lisansüstü öğretime başlayacak olan yabancı uyruklu öğrenciler,
d) Başta sağlık ödemeleri için SGK olmak üzere, üniversiteler, Dışişleri Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, barolar, valilikler gibi resmî makamlara bilgi vermek isteyenler,
e) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında alınan doktora eğitimi için doktora
denkliği almak üzere Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına (ÜAK) başvuru
yapacak ilgililer.

Mezuniyet Tanıma Belgesi: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun
olmuş ilgilinin, tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan ve programından mezun
olduğunu gösteren ancak Diploma Denklik Belgesi niteliği taşımayan belgeyi ifade eder.
NARIC (National Academic Recognition Information Centers): Ulusal
Akademik Tanıma Bilgi Merkezleri olarak tanımlanan ağı ifade eder. 1984 yılında Avrupa
Komisyonu tarafından Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkeleri ve
öğrenim/çalışma sürelerinin akademik tanınmasını geliştirilmek amacıyla kurulmuştur.

Bu iki ağ, ENIC-NARIC Networks olarak 2004 yılının Haziran ayında Lizbon
Tanınma Konvansiyonu Komitesi tarafından birleştirilmiştir. Bu Ağ’a üye olan ülkelerin
ENIC-NARIC merkezlerinin temsilcileri düzenli olarak yılda bir ve/veya birkaç kez bir
araya gelmekte ve öğrenim sürelerinin ve diploma/derecelerin tanınması, akademik
hareketlilik, kalite güvencesi, Bologna süreci araçlarının kullanımı ve yaygınlaşması gibi
konularda bilgi alışverişi yapmaktadırlar.
Yükseköğretim Kurulu bünyesinde 2003 yılından itibaren Türkiye ENIC-NARIC
Merkezi oluşturulmuştur. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Türkiye’de tanınıp
tanınmadığına dair işlemler 2012 yılının Eylül ayı itibarıyla Okul Tanıma Ofisi tarafından
tesis edilmeye başlanmıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.11.2017 tarihli ve
Başkanlık Makamının 27.11.2017 tarihli kararı ile de ENIC-NARIC Merkezinin, Tanıma ve
Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının altında faaliyetini sürdürmesine karar verilmiştir.
Yükseköğretim Kurumları Tanıma Ofisi: Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire
Başkanlığı bünyesinde yasal mevzuat çerçevesinde, ülkelerin eğitim sistemleri,
akademik yeterlikleri, yurt dışında faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarının
akreditasyonu, ilgili kurumlardan alınan diploma, derece ve yeterliliklerin tanınması
hakkında araştırmalar ve uluslararası yazışmalar yapan ofistir.
2.1.2. ENIC-NARIC Türkiye ve Tanıma Ofisince yapılan işlemler
a) Kurum Tanıma Belgesi’nin düzenlenmesi,
b) Yurt dışındaki ülkede kazanılan akademik diploma, derece ve yeterliklerin tanınması,
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ENIC (European Network of Information Centers): Avrupa Birliği Bilgi
Merkezleri İletişim Ağı’nı ifade eder. 1994 yılında Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından,
tüm Avrupa ülkelerinde yeterliliklerin tanınması için ortak politika ve uygulamalar
geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

c) Denklik süreçleri ve akademik hareketlilik,
d) Yabancı ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin araştırılması,
e) Türkiye’nin yükseköğretim sistemi ve genel eğitim sistemi ile ilgili bilgi
verilmesi ve ulusal, uluslararası yenilikler ve değişmeler nedeniyle denklik
süreçlerinde ve yasal mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler hakkında ulusal ve
uluslararası paydaşlara bilgi verilmesi,
f) Yurt dışında faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarının tanınma taleplerinin
değerlendirilmesi ve karara bağlanması,
g) Yurt içindeki bakanlıklar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruşları, öğrenciler,
veliler, eğitmenler, işverenler, kurullar, kurul bünyesindeki dairelere bilgi
verilmesi,
h) Yurt dışındaki yükseköğretimden sorumlu bakanlıklar, ENIC-NARIC ağları
ülke sorumluları, öğrenciler, veliler yükseköğretim sistemi, denklik, diploma,
dereceler ve mesleki yeterlilikler hakkında bilgi verilmesi,
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i) Yükseköğretim kurumları, diploma, derece ve mesleki yeterlilikler konularında
uluslararası ofislerle yazışmalar yapılması ve gerektiğinde yerinde incelemeler
yapılması, uluslararası ofisleri olmayan ülkelerle Dışişleri Bakanlığı kanalıyla
bilgi istenmesi,
j) KKTC’deki yükseköğretim kurumlarından mezun yabancı uyruklu öğrencilere
belge düzenlenmesi.
2.1.3. ENIC-NARIC Türkiye Tanıma Ofisine kimler başvurur?
a) Yurt dışında lisans, yüksek lisans, doktora eğitime başlayacak/devam eden
öğrenciler ve aileleri,
b) Askerlik işlemlerinde tecil yaptırmak isteyenler,
c) Yurt dışında eğitim görürken Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay
geçiş yapmak isteyen öğrenciler,
d) Türkiye’de lisansüstü eğitimine başlayacak yabancı uyruklu öğrenciler,
e) Yurt dışında doktora yapıp ÜAK’a denklik almak için başvuru yapacaklar (yurt
dışında doçentlik unvanı alanlar dâhil),
f) KKTC’de tanınan yükseköğretim kurumlarında (ÖSYM Kılavuzu’nda yer alan
yükseköğretim kurumları) lisans eğitimi alanlar,
g) KKTC’deki yükseköğretim kurumlarından mezun yabancı uyruklular,

h) Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının ekli sordukları okul listeleri (50-150
arasında değişen),
i) Sağlık ödemeleri için SGK başta olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı gibi bakanlıklar, barolar ve valilikler gibi resmî kurumlar,
j) Üniversiteler ve kurumun iç birimleri,
k) Uluslararası yazışmaların yapılması talebiyle denklik birimi çalışanlarının
dosya içeriğine göre talepleri.
2.1.4. Tanınan Okullar: Kurum Tanıma İşlemleri için Temel Yurt dışı
Yükseköğretim Kurumu Tarama Kaynakları
a) ENIC-NARIC İngiltere Ulusal Akademik Tanıma Merkezinde (UK-NARIC) yer
alan ülkelerin akademik derece veren/akredite ettiği okulların listesi,

https://www.nvao.net/
c) Amerika Birleşik Devletleri için ise 26.07.2012 (07.11.2000) tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yükseköğretim Kurulunca
tanınan bölgesel akreditasyon kuruluşlarının (Regional Institutional Accrediting
Organizations) Genel Ağ sayfaları ve “Accredited Institutions of Postsecondary
Education” başlıklı katalogda yer alan ve güncellenen:
a. Middle State Association of Colleges and Schools, Commission on
Higher Education (MSA-CHE)
http://www.msche.org/
b. New England Association of Schools and Colleges
(NEASC) https://www.neasc.org/
c. North Central Association of Colleges and Schools, Higher Learning
Commission (NCA-HLC) eve North Central Association of Colleges and
Schools, Commission on Accreditation and School Improvement, Board of
Trustees (NCA-CASI)
https://www.hlcommission.org/
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b) Hollanda akredite edilen üniversite ve program listesi, 2005 yılına
kadar Cro_Holland Excel listesi ve 2005 yılında kurulan “The Accreditation
Organisation of the Netherlands and Flanders”- NVAO listesi (Söz konusu liste
genel kullanımına açıktır.

d. Nortwest Commision on Colleges and Universities (NWCCU)
http://www.nwccu.org/
e. Southern Association of Colleges and Schools
(SACS) http://www.sacs.org/
f. Westem Association of Schools and Colleges, Accrediting Commission
for Community and Junior Colleges (WASC-ACCJC) ve Western Association
of Schools and Colleges, Accrediting Commission for Senior Colleges and
Universities (WASC-ACSCU)
https://accjc.org/
https://www.wscuc.org/
d) Türk Dışişleri Bakanlığı uhdesindeki çeşitli ülkelerin elçilikleri aracığıyla
temin edilen ve o ülkelerin yetkili makamlarınca tanındığı beyan edilen
üniversitelerin listesi,
e) Yükseköğretim kurumları hakkında tanınma ve tanınmama yönünde alınan
Kurul kararları,
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f) UK-NARIC ve Ülkelerin ENIC/NARIC ofisleri ile ağlar üzerinden yapılan yazışmalar.

3. DENKLİK
Denklik: Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından
ve programlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim
düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön
lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eş değerliğinin tespit edilmesini ifade eder.
Diploma Denklik Belgesi: Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim
sisteminde hangi alan ve düzeye eş değer olduğunu gösterir belgeyi ifade eder.
3.1. Denklik Başvurusu ile İlgili Genel Bilgiler
3.1.1. Kimler Başvurabilir?
• Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından
mezun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
• Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans veya yüksek lisans
programlarından mezun yabancı uyruklular

Sadece yüksek lisans ya da doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin,
sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmaları zorunlu değildir. İlgililer Yükseköğretim
Kurulundan “Kurum Tanıma Belgesi” alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler. Ancak
meslek icra edebilmek için denklik işlemlerini de başlatmaları önerilir.

3.1.2. Başvuru Yeri ve Ücretleri
Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısında Yükseköğretim
Kurulunun tanıma ve denklik işlemlerinin tesisi sırasında yapmış olduğu yoğun yazışma,
iletişim ve komisyon masrafları göz önüne alındığında Kurula yapılacak tanıma ve
denklik başvuruları ile dilekçeler için 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ücret alınmasına
karar verilmiştir.
Bu kapsamda;

b) Yükseköğretim kurumları tanıma talepleri için (Yükseköğretim kurumlarının
tanınıp tanınmadığına dair belge),
c) “İşlemler Devam Ediyor” belgesi talepleri için (Askerlik tecil belgesi, iş
başvuruları vb.),
d) Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için,
e) KKTC üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, T.C.-KKTC anlaşma
kapsamında olduklarına dair belge talepleri için,
belli bir miktar ücret talep edilmektedir. Güncel ödeme miktarları ile ilgili olarak
Kurulun www.yok.gov.tr Genel Ağ adresi takip edilmelidir.
Başvuru ve dilekçe ücretlerinin aşağıda verilen hesap numarasına yatırılması
ve başvuru sahiplerinin veya resmi vekilinin makbuz örneği ile Kurulumuza müracaat
etmeleri gerekmektedir.
YÖK Denklik Banka Hesabı
T.C. Ziraat Bankası AŞ
Hesap Numarası: 5386419-5033
IBAN: TR130001002533053864195033
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a) “Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları” ve “Denklik Başvurularının Yeniden
İncelenmesi” talepleri için,

Ücret yatırılırken açıklama kısmında ücretin hangi talep için yatırıldığına dair ibaresinin yer
alması gerekmektedir.

Bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan durumlarda sorumluluk, ücreti yatırana
aittir.
Yabancı uyruklu olup YU kimlik numarası olan adaylar Ziraat Bankası Ankara Kamu
Girişimcilik Şubesi hesabı adına herhangi bir bankadan işlem yapabilirler.
YU numarası olmayan yabancı uyruklu adayların ise Ankara Kamu Girişimcilik Şubesine
(Söğütözü Mah. 2176 Cad. No.: 7 G 06530 Çankaya Ankara) bizzat veya resmî vekili aracılığı
ile ücret yatırmaları gerekmektedir.

3.1.3. Özel Durumlar
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a) Ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlayarak
diplomasının denklik işlemi için Yükseköğretim Kuruluna başvuran ancak henüz
denklik işlemi tamamlanmayan ilgililer, askerlik tecili ya da başka bir sebeple
ihtiyaç duymaları hâlinde Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığından
“Denklik Başvurusu” ya da “İşlemler Devam Ediyor” yazısı alma talebinde
bulunabilirler.
b) “Denklik Başvurusu” yazısı, başvuru sırasında talep edilmesi durumunda
Denklik Müracaat Ofisi tarafından ilgiliye elden teslim edilir (Belge üzerindeki T.C.
kimlik numarası kontrol edilmelidir!).
c) “İşlemler Devam Ediyor” yazısı denklik başvurusunu yapmış ve başvurusu
inceleme aşamasında olan ilgililere, T.C. kimlik numarası ve Kurulda elden
alınmayacaksa yazışma adresi bulunan bir dilekçe ile talep edilmesi durumunda
ilgili uzman tarafından elden ya da posta yoluyla teslim edilir. (Belge üzerindeki
T.C. kimlik numarası kontrol edilmelidir!).
Askerlik tecil işlemleri için istenilen “Denklik Başvurusu” ya da “İşlemler Devam Ediyor”
elden teslim edilir veya ilgilinin adresine posta yolu ile gönderilir.

3.1.4. Uygulamaya Yönelik Bazı Özel Durumlar
a) Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığınca, ön lisans, lisans ve yüksek
lisans diplomalarının tanıma ve denklik işlemleri yapılmaktadır. Doktora ve üstü
diplomalarının denklik işlemi, Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılmaktadır.
b) Eksik belge ile müracaat kabul edilmemektedir. Dosya incelemesinde,
gerek duyulması hâlinde Yönetmelik’te sayılan belgeler dışında ek belge
istenebilir. Belgelerin tamamlanması için ek süre verilir. Eksik belgelerin
verilen süre içerisinde de tamamlanmaması hâlinde denklik başvurusuna ilişkin
Yönetmelik’in 12. maddesindeki hüküm uygulanır.
c) İncelemeler neticelendiğinde veya kişi ile irtibata geçilmesi gereken durumlarda
başvuru dosyasında açık güncel adresin ve telefon numarasının bulunması önem
arz etmektedir.

e) Yüksek lisans veya doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu
ilgililerin, sağlık alanları dışında denklik başvurusu yapmaları zorunlu değildir.
İlgililer, Yükseköğretim Kurulundan “Kurum Tanıma Belgesi” alarak lisansüstü
eğitim başvurusu yapabilirler. Yüksek lisans veya doktora başvurusunda
bulunacak T.C. uyruklu başvuru sahiplerinin ise diploma denkliği başvurusunda
bulunmaları gerekmektedir.
f) Yükseköğretim Kuruluna yapılan Kurum Tanıma Belgesi talepleri ile ilgili elden
cevap verilebileceği gibi, açık adres ve imza içeren dilekçelerine istinaden adrese
posta yolu ile gönderilebilecektir.
g) Tanıma ve denklik talebinde bulunacak kişi/vekilinin e-Devlet sistemi üzerinden
online başvuru yaptıktan sonra 15 (on beş) iş günü içerisinde Yönetmelik’te
sayılan belgeler ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna şahsen veya resmî vekâletle
başvurmaları, online belgelerin aslıyla aynı olduklarına dair tasdik onayını
almaları ve süreci başlatmaları gerekmektedir. Tasdik işleminden sonra asıl
belgeler, aynı gün içinde başvuru sahibine veya resmî vekiline teslim edilir.
h) Gerek duyulması hâlinde, başvuru sahiplerinin mezun olunan yurt dışı
yükseköğretim kurumundan aldıkları diploma, diploma eki ve transkript ile
bu belgelerin tercümelerini, mezun olunan ülkedeki ilgili kurumdan “Apostil
Şerhi”ni yaptırmaları istenebilmektedir.
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d) Başvuru sahibinin diplomadaki adı soyadı ile kimlik bilgilerindeki adı soyadının
uyuşmaması halinde her iki bilginin aynı kişiye ait olduğunu ispat eder resmi
belge örneği gerekmektedir.

i) Ocak 2018 tarihi itibari ile tüm başvuru sahiplerinden, başvuru sırasında, yurt
dışından alınan ve denkliği talep edilen diplomanın öğrenim görülen ülkedeki
yükseköğretim kurumundan doğruluğunun araştırılmasına ilişkin Açık Rıza
Beyanları istenir.
j) Eczacılık alanından mezun olarak Yükseköğretim Kuruluna diploma denkliği
başvurusunda bulunanlardan ilgili mevzuat gereğince Türkiye’de Eczacılar
Odasına kayıtlı bir eczanede 1 (bir) ay staj yaptıklarına dair Staj Belgesi
istenmektedir. Staj yapmış adayların denklik başvurusu yaparken bu belgeyi
ibraz etmeleri yararlarına olacaktır.
k) Irak’taki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak Yükseköğretim
Kuruluna diploma tanıma ve denklik başvurusunda bulunacak adaylar, başvuru
sırasında diploma ve transkriptlerinin renkli fotokopilerini ibraz edecektir.
l) Pakistan’dan mezun olan ilgililerin diploma teyit işlemlerinin yapılabilmesi
için, mezun oldukları üniversiteye teyit ücretini yatırdıklarına dair dekont örneğini
İslamabad Büyükelçiliğine ve Yükseköğretim Kuruluna postayla iletmesi
gerekmektedir. Aksi taktirde teyit işlemi yapılamadığından süreç uzayacaktır.
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m) Çin Halk Cumhuriyeti’nden mezun olan ilgililerin, Çin Halk Cumhuriyeti Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı akademik derecelerin doğrulanmasından sorumlu
merkeze (www.cdgdc.edu.cn) online başvuru yaparak İngilizce olarak
hazırlanacak belgelerin Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesini sağlaması
gerekmektedir. Akademik belgelerin doğrulanması işlemi harca bağlı olduğundan
belge başına ödenmesi gereken harç miktarı online olarak sistem tarafından
belirlenmekte ve bu miktarın Web sitesinde yer alan banka hesap numarasına
yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde teyit işlemi yapılamadığından süreç
uzayacaktır.

4. TANIMA VE DENKLİK BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRME
SÜREÇLERİ
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4.1. İş Akış Şeması

4.2. Başvuru Belgeleri
4.2.1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin Ön Lisans ve Lisans Denklik
Başvurularında İstenilen Belgeler*
1) Online Tanıma/Denklik Ön Başvuru Formu (Online ön başvuru yapıldıktan
sonra formun çıktısı alınarak imzalanır ve listede istenilen başvuru belgelerine
eklenmesi gerekmektedir).
2) Rıza Beyanı (Rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir
şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir).
3) Kimlik belgesi fotokopisi.
4) Tanıma ve/veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı
ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
5) Yükseköğrenime başlanılan yıl hazırlık öğrenimine tâbi olanların hazırlık
eğitimi aldıklarına ve bu eğitimde başarılı olduklarına dair belge,
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6) Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/
kredilerini ve ders notlarını gösteren onaylı not çizelgesi aslı ve noter ya da Türk
dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
7) Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden alınan diplomalar için “diploma eki (diploma
supplement)” belgesinin aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi1,
8) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan
transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir onaylı not çizelgesi aslı ve
noter veya Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
9) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir
ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için,
varsa öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş Tanıma veya Denklik Belgesi
aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış
Türkçe tercümesi,
10) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş
yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim
kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş Tanıma
veya Denklik Belgesi aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden alınan diplomalar için diploma eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili
yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.
1

* Başvuru belgeleri için güncel bilgileri web sitesinden kontrol edebilirsiniz.
KKTC’deki yükseköğretim kurumlarından mezun olan başvuru sahiplerinin ilgili modülde yer
alan bilgileri de dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.

4.2.2. T.C. Vatandaşları için Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen
Belgeler*
1) Online Tanıma/Denklik Ön Başvuru Formu (Online ön başvuru yapıldıktan
sonra formun çıktısı alınarak imzalanır ve listede istenilen başvuru belgelerine
eklenmesi gerekmektedir).
2) Rıza Beyanı (Rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir
şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir).
3) Kimlik belgesi fotokopisi,
4) Lisans eğitimi Türkiye’de tamamlanmış ise;
a) Lisans diploması aslı veya
b) Lisans diplomasının alındığı okul, noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından
onaylı sureti,
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11) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış
tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti
dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti,
12) İl emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi aslı,
13) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede
yaşıyor olduğunu gösterir belge,
14) KKTC’de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden
temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belge,
15) KKTC mezunlarının başvurularında Türkiye’de ortaöğrenim görmüş olanlardan
yükseköğrenime başladıkları yıl Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM tarafından
Türkiye’de yükseköğrenime kabul ve yerleşme koşullarını belirleyen sınav(lar)
dan alınan puan koşullarını sağladıklarını gösterir belge veya bu belgelere muadil
olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen belge,
16) Tanıma/denklik başvurusu esnasında teslim edilecek tüm belgelerin fotokopisi.
17) Tereddüt hâlinde başvuru sahibinin öğrenimiyle ilgili herhangi bir belgenin aslı ve
noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi istenebilir.

5) Lisans eğitimi yurt dışında tamamlanmış ise;
a) Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen “Lisans Diploma Denklik
Belgesi”nin aslı veya fotokopisi (Eş zamanlı lisans denklik başvurusu var ise
istenmez).
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6) Tanıma ve/veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı
ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
7) Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/
kredilerini ve ders notlarını gösteren onaylı not çizelgesi ve noter ya da Türk dış
temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi2,
8) Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden alınan diplomalar için “diploma eki (diploma
supplement)” aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından
onaylanmış Türkçe tercümesi²,
9) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan
transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı ve noter veya
Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
10) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka
bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için,
varsa öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş Tanıma veya Denklik Belgesi
aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış
Türkçe tercümesi,
11) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş
yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim
kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş Tanıma
veya Denklik Belgesi aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
12) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış
tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti
dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti
13) İl emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi aslı,
14) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede
yaşıyor olduğunu gösterir belge,
15) KKTC’de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden
temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belge,
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden alınan diplomalar için diploma eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili
yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.
2

16) Yüksek lisans tanıma ve/veya denklik belgesi başvurularında yüksek lisans
tezinin biri basılı biri elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği,
17) Tez kapağının ve tez özeti kısmının noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış
Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
18) KKTC’de herhangi bir yüksek lisans programını bitirenlerin eğitime başladığı
yıl itibarıyla geçerli ALES belgesi.
* Başvuru belgeleri için güncel bilgileri web sitesinden kontrol edebilirsiniz.
KKTC’deki yükseköğretim kurumlarından mezun olan başvuru sahiplerinin ilgili modülde yer
alan bilgileri de dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.

1) Online Tanıma/Denklik Ön Başvuru Formu (Online ön başvuru yapıldıktan
sonra formun çıktısı alınarak imzalanır ve listede istenilen başvuru belgelerine
eklenmesi gerekmektedir).
2) Rıza Beyanı (Rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir
şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir).
3) Uyruğunda bulunulan ülke tarafından düzenlenmiş kimlik kartı fotokopisi veya
pasaportun kimlik bilgilerini gösterir sayfa fotokopisi,
4) Tanıma ve/veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı
ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
5) Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini
ve ders notlarını gösteren not çizelgesi ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
6) Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden alınan diplomalar için “diploma eki (diploma
supplement)” aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından
onaylanmış Türkçe tercümesi3,
7) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan
transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı ve noter veya
Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden alınan diplomalar için diploma eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili
yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.
3
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4.2.3. Yabancı Uyruklular İçin Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurularında
İstenilen Belgeler*

8) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede
faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, varsa öğrenim
görülen ülke tarafından düzenlenmiş Tanıma veya Denklik Belgesi aslı ve noter ya da
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
9) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş
yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim
kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş Tanıma
veya Denklik Belgesi aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
10) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede
yaşıyor olduğunu gösterir belge,
11) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların giriş-çıkış tarihlerini
gösteren ve işlem gören sayfalarının fotokopisi,
12) Yabancı uyrukluların ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına tanıma
veya denklik başvurusunda bulunabilmeleri için uyruğunda bulundukları ülke
tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi ibraz etmeleri gerekir.
* Başvuru belgeleri için güncel bilgileri web sitesinden kontrol edebilirsiniz.
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KKTC’deki yükseköğretim kurumlarından mezun olan başvuru sahiplerinin ilgili modülde yer
alan bilgileri de dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.

4.2.4. Yabancı Uyruklular için Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen
Belgeler*
1) Online Tanıma/Denklik Ön Başvuru Formu (Online ön başvuru yapıldıktan
sonra formun çıktısı alınarak imzalanır ve listede istenilen başvuru belgelerine
eklenmesi gerekmektedir).
2) Rıza Beyanı (Rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir
şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir).
3) Uyruğunda bulunulan ülke tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi fotokopisi
veya pasaportun kimlik bilgilerini gösterir sayfa fotokopisi,
4) Lisans eğitimi Türkiye’de tamamlanmış ise;
a) Lisans diploması aslı veya
b) Lisans diplomasının alındığı okul, noter ya da Türk dış temsilcilikleri
tarafından onaylı sureti,

6) Tanıma ve/veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı
ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
7) Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini
ve ders notlarını gösteren not çizelgesi ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
8) Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden alınan diplomalar için “diploma eki (diploma
supplement)” aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından
onaylanmış Türkçe tercümesi⁴,
9) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan
transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı ve noter veya
Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
10) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede
faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, varsa öğrenim
görülen ülke tarafından düzenlenmiş Tanıma veya Denklik Belgesi aslı ve noter ya da
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
11) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş
yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim
kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş Tanıma
veya Denklik Belgesi aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
12) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede
yaşıyor olduğunu gösterir belge,
13) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların giriş-çıkış tarihlerini
gösteren ve işlem gören sayfalarının fotokopisi.
14) Yabancı uyrukluların ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına tanıma
veya denklik başvurusunda bulunabilmeleri için uyruğunda bulundukları ülke
tarafından düzenlemiş kimlik belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.
15) Yüksek lisans tanıma ve/veya denklik belgesi başvurularında yüksek lisans
tezinin biri basılı biri elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği,
16) Tez kapağının ve tez özeti kısmının noter veya Türkiye Cumhuriyeti dış
temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
* Başvuru belgeleri için güncel bilgileri web sitesinden kontrol edebilirsiniz.
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5) Lisans eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise;
a) Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen “Lisans Diploma Denklik
Belgesi”nin aslı veya fotokopisi,

KKTC’deki yükseköğretim kurumlarından mezun olan başvuru sahiplerinin ilgili modülde yer
alan bilgileri de dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.

4.2.5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Üniversitelerden Mezun Olan
Başvuru Sahipleri için Uyarı
Protokol Yazısı Başvuruları:
16.01.2009 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair
Milletlerarası Anlaşma”nın yürürlük tarihi, Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarihli ve
2011/2293 sayılı kararı ile 24 Ağustos 2011 olarak tespit edilerek 18 Ekim 2011 tarihli
ve 28088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Diplomasının anlaşmaya uygun olduğuna dair yazı almak isteyen ilgililer,
aşağıdaki belgeleri hazırlayarak başvuru yapabilirler:
a) Online Tanıma/Denklik Ön Başvuru Formu
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b) T.C. kimlik kartı
c) ÖSYM Yerleştirme Belgesi
d) KKTC diploma aslı ve örneği
e) Rıza Beyanı Formu
Diploma Denklik Belgesi Başvuruları:
KKTC’den mezun olan adaylar, Yönetmelik’te belirlenen denklik başvuru evrakına
ek olarak aşağıdaki maddeleri de göz önünde bulundurarak başvurularını yapmalıdır:
1) KKTC’deki üniversitelerin ÖSYS Kılavuzu’nda yer alan programlarına ÖSYS
baraj puanı ve özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırarak eğitimini tamamlayan T.C.
vatandaşları, üniversiteye kayıt yaptırdıkları yılda almış oldukları ÖSYS puanını
belgelemelidir.
2) KKTC’deki üniversitelerin yüksek lisans programından mezun olan T.C.
vatandaşları, üniversiteye kayıt yaptırdıkları yılda almış oldukları LES / ALES
puanını belgelemelidir. Yükseköğretim Kurulu onayı olmayan yüksek lisans
programlarına denklik verilmemektedir.

3) Başka bir ülkeden KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına ders transferi
yoluyla geçiş yapan mezunların denklik başvuruları Yurtdışı Yükseköğretim
Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği yanında Türkiye’de geçerli olan yatay
ve dikey geçiş yönetmelikleri, usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirmeye
alınmaktadır.
4) KKTC’deki üniversitelerin kendi yaptıkları sınav ve ilgili ülke vatandaşlık
bağı çerçevesinde kayıt yaptıran KKTC vatandaşlarının (aynı zamanda T.C.
vatandaşı olsalar dahi), ülkelerinden alacakları resmî vatandaşlık belgesini
sunarak diploma denkliği başvurusu yapması gerekir.
5) Tanıma ve denklik başvuru belgelerine, KKTC Muhaceret Müdürlüğünden
alınacak giriş-çıkış belgeleri eklenmelidir.
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6) KKTC yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalar KKTC Millî Eğitim ve
Kültür Bakanlığı ile Türk Büyükelçiliği tarafından onaylanmış olmalıdır.

TANIMA VE DENKLİK MEVZUATI
“2547 Sayılı Kanun Madde 7:
Yükseköğretim Kurulunun Görevleri:
...
p) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış
ön lisans, lisans ve lisans üstü diplomaların denkliğini
tespit etmek,”

YÖNETMELİK

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM
DİPLOMALARI TANIMA
VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ

5 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30261

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA
VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve kapsam

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 7 nci maddesi ile 23/2/2006 tarihli ve 5463 sayılı Kanunla onaylanması
uygun bulunan 11/4/1997 tarihli Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin
Tanınmasına İlişkin Sözleşme ve 23/2/2011 tarihli ve 6165 sayılı Kanunla onaylanması
uygun bulunan 16/1/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası
Anlaşma hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık öğretim: Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze ve uzaktan öğretim dışında,
öğrencilerin ve öğretim elemanlarının mekândan bağımsız şekilde karşılıklı iletişim ve
etkileşimine dayalı olmaksızın gerçekleştirilen eğitim-öğretim türünü,
b) Akreditasyon kuruluşları: Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil
yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşlarını,
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MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
alınan ön lisans, lisans, yüksek lisans diplomalarının tanıma ve denklik işlemlerinde
uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System-ECTS)’ni,
ç) Bilim Alanı Danışma Komisyonu: Tanıma ve denklik başvurularının incelenmesi
sürecinde çeşitli mezuniyet alanlarına ilişkin olarak gerektiğinde görüş almak amacıyla
kurulan, çalışma usul ve esasları kendi yönergesinde belirlenen ve çeşitli üniversiteler
bünyesinde çalışmakta olan alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan komisyonu,
d) Denklik: Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından ve
programlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim
düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön
lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesini,
e) Diploma denklik belgesi: Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim
sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösterir belgeyi,
f) Dışarıdan eğitim: Devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarıyıl içi ve sonu sınavlarına
katılma zorunluluğu bulunan eğitim-öğretimi,
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g) İlmi hüviyet tespiti: Denklik işlemleri sürecinde alınan seviye tespit sınavı kararı
kapsamında, yükseköğretim kurumlarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle yapılan
sözlü ve gerektiğinde yazılı ve pratik uygulama aşamalarını da içeren ve yazılı seviye
tespit sınavına muadil olan sınavı,
ğ) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen Yürütme
Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında en az üç Genel Kurul üyesi ve gerektiğinde
üniversitelerden görevlendirilen doçent veya profesör unvanına sahip öğretim
üyelerinden oluşan Tanıma ve Denklik Komisyonunu,
h) Kurul: Yükseköğretim Genel Kurulunu,
ı) Kurum tanıma belgesi: Bir yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu
tarafından tanınıp tanınmadığını gösteren, talep edilmesi halinde ilgililere verilen ancak
diploma denklik belgesi niteliği taşımayan okul tanıma belgesini,
i) Mezuniyet tanıma belgesi: Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun
olmuş ilgilinin, tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan ve programından mezun
olduğunu gösteren ancak diploma denklik belgesi niteliği taşımayan belgeyi,
j) Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS): Mezun olunan programla ilgili temel
kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar

ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/veya tereddüt oluştuğunda, söz
konusu programın niteliğine göre ders tamamlama, staj tamamlama, proje yapma veya
sınava tabi tutma gibi uygulamalardan birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak
kazanımların elde edilme düzeyini ölçme, değerlendirme ve belirlemeye yönelik işlemler
bütününü,
k) Tanıma: Yurtdışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının
akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilmesini,
l) Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı: Yükseköğretim Kurulu bünyesinde
tanıma ve denklik işlemlerini yürüten hizmet birimini,

n) Yapılandırılmış klinik sınav: Tıp programlarının denklik işlemleri sürecinde alınan
seviye tespit sınavı kararı kapsamında, klinik bilgi, beceri ve yetkinliklerin sınanması
amacıyla üniversitelerce yapılan, esas olarak simülasyon, modeller ve standart hastalar
üzerinden pratik uygulamaları içeren ve yazılı seviye tespit sınavına muadil olan sınavı,
o) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı
kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanıma ve Denklik İşlemleri
Başvuru usulü ve aranacak belgeler
MADDE 4 – (1) Tanıma veya denklik başvurusu, şahsen ya da yetkili makamlarca
düzenlenmiş vekâletnameye sahip kişi tarafından, Yükseköğretim Kurulunun
belirleyeceği yöntem, usul ve esaslar çerçevesinde aşağıda belirtilen belgelerle yapılır:
a) Başvuru formu.
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m) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin, bilgi
ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve uygulandığı, öğrenci ile öğretim
elemanının ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin
bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın ancak
eşzamanlı biçimde yürütüldüğü eğitim-öğretimi,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı
fotokopisi, yabancı uyruklular için uyruğunda bulundukları ülke tarafından düzenlenmiş
kimlik belgesinin fotokopisi.
c) Tanıma veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile Türkiye
Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından onaylı
sureti ve onaylı Türkçe tercümesi.
ç) Yükseköğrenim süresi içinde alınmış olan bütün derslerin notlarını ve ders saatlerini
gösteren not çizelgesi (official transcript) aslı, Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan
diplomalar için diploma eki (diploma supplement) aslı ile Türkiye Cumhuriyeti Dış
Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe
tercümesi, diploma eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim
kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.
d) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan
transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi (official transcript) aslı
ile Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından
onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi.
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e) Yükseköğretim Kurulunun usul ve esaslarda belirlediği durumlarda, bir önceki eğitimöğretime ilişkin olarak alınan diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya bu diploma
ya da mezuniyet belgesinin; alındığı kurum, Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri ya da
Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından onaylı sureti.
f) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince
kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören
sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri
tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış
belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede
yaşıyor olduğunu gösterir belge.
g) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavları ile
öğrenci alan yurtdışı yükseköğretim programlarından mezun olanlardan ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olan başvuru sahiplerinden, Türkiye
Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin
Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma çerçevesinde ortaöğrenimini Türkiye’de
tamamlayanların yükseköğretime başladıkları yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
sınavları puan koşullarını sağladıklarını gösterir belge veya bu sınavlara muadil olduğu
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınav sonuçlarına ait belgeler.

ğ) Yükseköğretime başlanılan yıl hazırlık öğrenimine tabi olanların hazırlık eğitimi
aldıklarına ve başarılı olduklarına dair belge.
h) Yüksek lisans diploma denklik belgesi başvurularında yüksek lisans tezinin biri basılı
biri elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği ile tez kapağının ve tez özeti kısmının
Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından
onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi.
ı) Yabancı uyrukluların, ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomalarına mezuniyet
tanıma belgesi veya diploma denklik belgesi başvurusunda bulunmalarının gerekçesini
gösteren beyanı.
i) Bu Yönetmelik kapsamında istenen belgelere ek olarak istenebilecek diğer belgeler,
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Başvuruda aranan belgelerde eksiklik tespit edilenler ile dosyaların incelenmesi
sonucu kendilerinden ek belge istenen ilgililere, belgelerin tamamlanması için istenen
belgenin türüne göre Kurul tarafından belirlenen bir süre verilir. Gerektiğinde ilgililerin
talebi üzerine ek süre verilebilir. Bu belgelerin verilen süre içerisinde de tamamlanmaması
hâlinde başvuru iade edilir.
Yükseköğretim kurumları ve programlarının tanınması
MADDE 5 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun tanınması için aşağıdaki koşullardan biri
aranır:
a) Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili
makamlarınca kendi yükseköğretim sistemi içinde akademik derece vermeye yetkili bir
kurum olarak kabul edilmiş olması,
b) Bir ülkenin yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren
kurumların menşe ülke ve faaliyet gösterdiği ülke tarafından tanınıyor olması,
c) Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası örgütlerin çatısı altında faaliyet gösteren bir
yükseköğretim kurumu olması.
(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki koşullardan herhangi birini sağlamayan
bir yurtdışı yükseköğretim kurumunun tanınması için aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
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(2) Tanıma veya denklik başvurusunda bulunanlara başvurunun alındığına dair tarih ve
sayı içeren bir belge verilir.

a) Fakülte, program, anabilim dalı, bilim dalı yapılanmalarının Türk yükseköğretim
sisteminde bulunan temel esasları sağlıyor olması.
b) Bünyesinde en az üç fakülte ve bir lisansüstü eğitim veren enstitünün mevcut olması.
c) Programlarının Türkiye’deki muadil programların akademik kadro yeterliklerini
karşılıyor olması.
ç) Programlarının eğitim sürelerinin, örgün veya uzaktan eğitim türünde olmasının ve
AKTS karşılıklarının Türkiye’deki benzer programlar ile uyumlu olması.
d) Kurum ve programlara ilişkin bilgiye ulaşılabilecek açık mekanizmaların mevcut
olması.
e) Akreditasyon ve kalite güvence süreçlerinin tam ve anlaşılır olması.
f) En az bir dönem mezun vermiş olması.
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(3) Birinci fıkradaki koşulları sağlamasına rağmen, aşağıdaki durumlardan herhangi
birinin varlığı halinde ilgili yükseköğretim kurumu veya programı Kurul kararıyla tanınmaz
ve bu kurumlardan alınmış belgeler denklik işlemleri açısından değerlendirilmez:
a) İlgili yükseköğretim kurumunun veya programının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
tarafından terör örgütü olarak kabul edilen örgütlerle bağlantısının 2547 sayılı Kanunun
ek 31 inci maddesi çerçevesinde tespit edilmiş olması,
b) Vermiş olduğu eğitimin Türkiye’de kabul edilebilecek standartların altında olduğunun
veya ilgili program mezunları için kabul edilen yeterlikleri sağlamadığının ve SYBS ile
telafisinin ise süre ve kredi bakımından Türkiye’deki ilgili programdaki asgari eğitim
süresinin ve kredisinin %50’sinden fazlasını gerektirmesi,
c) İlgili yükseköğretim kurumunun sahte veya gerçeğe aykırı belge düzenlediğinin tespit
edilmiş olması.
Mezuniyet tanıma belgesi ve diploma denklik belgesi başvurularının incelenmesi
MADDE 6 – (1) 5 inci maddeye göre tanınan bir yükseköğretim kurumu ve programından
mezun olup başvuruya esas belgeleri tam olanların başvuruları, aşağıdaki hususlar
yönüyle incelenir:
a) Belgelerin asıllığı, gerçeğe uygunluğu, üzerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın

bulunup bulunmadığı, belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı, kişinin ilgili ülkede
kalıp kalmadığı, pasaport bilgileri ve ülkeye giriş-çıkış dökümlerinin uygunluğu,
b) Mezuniyet tanıma belgesi başvurusunda bulunan ilgililerin mezun olduğu
yükseköğretim kurumunun ve programının tanınıp tanınmadığı ve alınan eğitimin
derecesi,
c) Diploma denklik belgesi başvurusunda, denkliği talep edilen diplomaya esas
yükseköğretim programının asgari süre, kredi ve kazanımlar açısından Türk
yükseköğretim sisteminde yer alan programa ve derecelere eşdeğer olup olmadığı,
ç) Denklik için başvurusu yapılan diploma programının aynısı veya benzerinin Türk
yükseköğretim sisteminde bulunmadığı durumlarda, bu Yönetmelikte belirtilen diğer
şartların sağlanması hâlinde diplomanın ön lisans, lisans ve yüksek lisans dereceleri
açısından Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğerliği,

(2) Kişinin sunduğu tüm belgeler Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı
tarafından birinci fıkra kapsamında incelendikten ve gerektiğinde Bilim Alanı Danışma
Komisyonundan ve/veya üniversitelerden görüş alındıktan sonra bir ön inceleme raporu
hazırlanır ve Komisyona sunulur.
(3) Komisyonun gerekli görmesi halinde, tanıma veya denkliği için başvurusu yapılan
diploma ve diğer belgelerin gerçek olup olmadığı, öğrenim programının türü, niteliği ve
düzeyi konularında, başvuru sahibinin kendisinden, ilgili yükseköğretim kurumundan
veya ilgili ülke yetkili makamlarından belge teyidi, ek bilgi ve belge istenebilir.
Mezuniyet tanıma belgesi ve diploma denklik belgesi başvurularının incelenmesi
sonucu yapılacak işlemler
MADDE 7 – (1) Mezun olunan kurumun eğitim-öğretiminin niteliğinde tereddüt oluşması
durumunda Yükseköğretim Kurulunun değerlendirme hakkı saklı kalmak kaydıyla, 5 inci
ve 6 ncı maddeler kapsamında uygunluğu tespit edilen diploma denklik başvurularıyla
ilgili denklik işlemi aşağıdaki hallerde SYBS uygulanmaksızın yapılır:
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d) Unvan kullanılmasını gerektiren durumlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca kazanılan unvanla aynı olup
olmadığı.

a) Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması hâlinde,
yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan
sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen dilimdeki üniversitelerden alınan diplomalara,
b) Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması hâlinde Yükseköğretim
Kurulunun tescil yetkisi verdiği ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite
güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen programlardan alınmış diplomalara,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda yer alan yurtdışındaki
yükseköğretim programlarına yerleştirilenlerin veya bu programlara yerleştirilen en son
öğrencinin aldığı puanı alarak aynı yıl ilgili yükseköğretim kurumunun aynı programına
kayıt yaptıranların diplomalarına,
ç) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükseköğretim kurumlarına ders transferi/
yatay geçiş yoluyla geçerek öğreniminin en az %70’ini bu yükseköğretim kurumlarında
tamamlayanların diplomalarına,
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d) Yükseköğrenime başladıkları ilk eğitim öğretim döneminde ÖSYM’nin yükseköğretime
geçiş için aradığı asgari şartları karşılamış olan ve (c) bendinde belirtilen yükseköğretim
kurumlarına ders transferi/yatay geçiş yoluyla geçip öğreniminin en az %70’ini bu
yükseköğretim kurumlarında tamamlayanların diplomalarına.
(2) 5 inci ve 6 ncı maddeler kapsamında uygunluğu tespit edilen, ancak birinci fıkrada
belirtilen yükseköğretim kurumu ve programları dışında kalan programlardan alınmış
diplomalara; Türk yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar,
teorik ve uygulamalı dersler staj ve projeler bakımından yeterliğinin Komisyon tarafından
doğrudan veya Bilim Alanı Danışma komisyonu ve/veya yükseköğretim kurumlarının
görüşleri dikkate alınarak kabul edilmesi halinde SYBS uygulanmaksızın denklik işlemi
yapılır.
(3) 5 inci ve 6 ncı maddeler kapsamında uygunluğu tespit edilmekle birlikte mezun
olunan programın, birinci ve ikinci fıkrada belirtilenler dışında olup Türk yükseköğretim
sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği,
teorik ve uygulamalı dersler, staj ve projeler bakımından yetersizliğinin Komisyon
tarafından doğrudan veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve/veya yükseköğretim
kurumlarının görüşleri dikkate alınarak anlaşılması hâlinde, ilgililer usul ve esasları
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen SYBS işlemlerinden biri veya birkaçına tabi
tutulur.

(4) Mezun olunan programın alan ve derece bakımından aynısı veya benzeri Türk
yükseköğretim sisteminde bulunmuyor ise bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların
sağlanması hâlinde, ilgililere diplomada belirtilen alanda Türk yükseköğretim sistemine
eşdeğer olduğu tespit edilen ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans veya tezsiz yüksek
lisans derecesinde denklik işlemi yapılır.

(6) Diploma denklik başvuruları aşağıda belirtilen hâllerde reddedilir:
a) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan yükseköğretim kurumlarında görülen
eğitim-öğretim sonunda alınan diplomalara ilişkin mezuniyet tanıma belgesi ve/veya
denklik başvuruları reddedilir. Ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan
bir yükseköğretim kurumundan, tanınan başka bir yükseköğretim kurumuna
geçerek öğrenimini tamamlayanların diplomaları, öğreniminin en az %70’ini tanınan
yükseköğretim kurumundan almış olmaları hâlinde incelemeye tabi tutulur.
b) İlgililerin, uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan açık öğretim ve dışarıdan eğitim gibi
devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim süreci sonunda aldıkları diplomalara
ilişkin denklik başvuruları gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir. Ancak bu
programlarda alınan derslerin en az % 70’ini örgün eğitim şeklinde alanların diplomaları
incelemeye tabi tutulur.
c) Mezuniyet tanıma belgesine veya denkliği talep edilen diplomaya esas teşkil eden
yükseköğretim programının, eğitim programı/alanı ve derecesi bakımından Türk
yükseköğretim sistemindeki ilgili programlara denk görülmemesi hâlinde başvuru talebi
reddedilir.
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(5) Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmeye
taraf olan ülkelerden, aşağıda sayılan meslek icrasına izin veren alanlar dışında kalan
programlardan mezun olan başvuru sahiplerinin, bu Yönetmelikte geçen diğer şartları
ve ilgili program ve derecenin Türkiye’de karşılığı olması ve ülkemizde ilgili program ve
derecede gerekli olan asgari eğitim süresi ve asgari krediyi sağlamaları durumunda SYBS
işlemlerine tabi tutulmaksızın denklik verilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından
belirlenir. Meslek icrasına izin veren tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, diş hekimliği,
eczacılık, öğretmenlik ve Kurulun usul ve esaslarla belirlediği klinik uygulaması olan sağlık
alanlarından alınan diplomaların denklik başvurularının değerlendirilmesinde ise, başvuru
özelinde münferiden inceleme yapılır ve bu inceleme sonucunda aynı programdan mezun
farklı kişilere; almış oldukları dersler, uygulamalar ve projeler gibi hususlar göz önünde
tutularak farklı SYBS işlemleri gerektiren kararlar alınabilir.

ç) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olarak
belirlendiği programlar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yurtdışında tanınan Türkçe
programlar dışında öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için
yapılan denklik başvuruları reddedilir.
d) Öğrenim süresince kullanılan pasaportun/pasaportların ve il emniyet müdürlüğünden
alınan giriş-çıkış dökümünün incelenmesi sonucunda her bir eğitim-öğretim dönemi
için öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresinde eksiklik tespit edilenlerin başvuruları
reddedilir. Öğrenime devam süresinin tespitinde Türkiye’deki ilgili yükseköğretim
mevzuatı esas alınır.
e) Tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olmasına rağmen ön lisans, lisans
veya yüksek lisans eğitimine eşdeğer olmayıp genellikle meslek eğitimini içeren ve
alınmış olduğu ülkede bir üst öğrenime geçişe izin vermeyen veya Türkiye’deki akademik
derecelere karşılık gelmeyen ara derecelere ilişkin başvurular reddedilir.
(7) Tanıma ve Denklik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan ön inceleme raporu
Komisyona sevk edilir. Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan nihai
rapor Yükseköğretim Yürütme Kurulunda karara bağlanır.
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Mezuniyet belgesi ile denklik başvurusu
MADDE 8 – (1) Denklik kararı alınan diplomalar için başvurunun “mezuniyet belgesi” ile
yapılması durumunda diploma denklik belgesi yerine geçen “mezuniyet denklik belgesi”;
diploma aslının ibrazı halinde ise “diploma denklik belgesi” düzenlenir.
Çeşitli alanların incelenmesi sürecinde yapılacak işlemlere ilişkin hükümler
MADDE 9 – (1) Meslek icrası kanunla düzenlenmiş alanlarda alınmış diplomalar için
yapılan denklik başvurularının değerlendirilmesinde, söz konusu mesleğe ilişkin
mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar saklıdır.
(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarının yabancı dil ve edebiyat, bu dillerin öğretmenliği, filoloji ile mütercimtercümanlık alanlarındaki ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından alınan
diplomaların denklik işlemlerinde, mezun olunan program dili ülkenin resmî dili ile aynı
değilse mezun olunan program dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından Kurul tarafından belirlenecek puanı
alma şartı aranır.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarının Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe
Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları gibi Türkçeyle ilgili programlarından
alınan diplomalara, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğer alanlarda
yapılan sınavda başarılı olunması hâlinde diploma denklik belgesi düzenlenir.
Uzaktan öğretim tanıma ve denklik işlemleri
MADDE 10 – (1) Uzaktan öğretim programlarından alınan diplomaların tanıma ve denklik
işlemlerinde, örgün eğitim için geçerli olan inceleme esaslarına ek olarak aşağıdaki
hususlar dikkate alınır:
a) Uluslararası anlaşmalarla kurulan yükseköğretim kurumlarındaki veya resmî
dili Türkçe olan ülkelerdeki uzaktan öğretim programları hariç olmak üzere yurtdışı
yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim program dilinin Türkçe olmaması.

c) Uzaktan öğretim programının mezuniyet için gerekli kredi toplamının o ülkedeki
eşdeğer örgün eğitim programının kredi toplamına eşit veya toplamından daha fazla
olması.
ç) Mezun olunan uzaktan öğretim programının karşılığının, Türkiye’deki uzaktan öğretim
programları içinde yer alması.
d) Öğrenim görülen dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan
Kurulun belirlediği puanların alınmış olması.
(2) Uzaktan öğretim yoluyla mezun olunan programın kazanımları ile aynı alandaki
örgün eğitim programı kazanımlarının değerlendirilmesi neticesinde alınan eğitimin veya
kazanımlarının yetersizliği ile ilgili şüphe oluştuğunda başvuru sahibi, Yükseköğretim
Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde SYBS işlemlerine tabi tutulur.
Denklik incelemesinde yapılacak işlemlere ilişkin diğer hükümler
MADDE 11 – (1) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların
tanıma ve denklik işlemleri sonucunda düzenlenen mezuniyet tanıma ve diploma denklik
belgesinin şekli ve içeriği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
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b) Uzaktan öğretim programı kazanımlarının aynı alandaki örgün eğitim programı
kazanımları ile uyumlu olması.

(2) Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı, üzerinde tahrifat yapıldığı veya ilgili kişiye
ait olmadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilerek haklarında yasal işlem yapılmak
üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.
(3) Denklik işlemleri sürecinde SYBS kapsamında yapılacak olan seviye tespit,
ilmi hüviyet tespiti ve yapılandırılmış klinik sınav gibi sınav uygulamaları, ders/staj
tamamlama, pratik eğitim, klinik pratik veya proje uygulamalarından biri veya bir kaçı,
Komisyon tarafından doğrudan veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve/veya üniversite
görüşü alınarak karara bağlanır.
Evrak teslimi
MADDE 12 – (1) Tanıma veya denklik işlemleri sonuçlandığında;
a) İncelemeye esas olan diploma ve transkripte “Görülmüştür” kaşesi basılır.
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b) Başvurunun olumlu veya olumsuz sonuçlanması hâlinde mezuniyet tanıma veya
diploma denklik belgesi, bir üst yazı ekinde evrak asıllarıyla birlikte başvuru sahibine
veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında
elden teslim edilir.
c) Mezuniyet tanıma veya diploma denklik belgesinin zayii hâlinde Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen usule göre işlem yapılır.
(2) Başvuru sırasında Yükseköğretim Kuruluna verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri
başvuru sahibine iade edilmez ve incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütlerin
giderilmesinde Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
Bildirimler
MADDE 14 – (1) Tanıma veya denklik başvuru sahiplerine yapılacak olan bildirimler
posta yoluyla yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 20/2/2016 tarihli ve 29630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı
Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan denklik
başvurularında, usul hükümleri dışında başvurunun yapıldığı tarihteki ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır. Ancak kişi lehine olan durumlarda bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
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MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür

İŞLEYİŞE DAİR
USUL VE ESASLAR

YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM
DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA
USUL VE ESASLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu usul ve esasların amacı, yurt dışı yükseköğretim kurumlarından
alınan ön lisans, lisans, yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul
ve esasları belirlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar, yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınmış
ön lisans, lisans ve yüksek lisans derecelerine ilişkin tanıma ve denklik taleplerinin
değerlendirilmesi süreçleri ile Tanıma ve Denklik Komisyonu, Tanıma ve Denklik
Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Bilim Alanı Danışma Komisyonunun görev ve yetkilerinin
belirlenmesini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslar, 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve
Denklik Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu usul ve esaslarda geçen;
a) Açık öğretim: Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze ve uzaktan öğretim
dışında, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının mekândan bağımsız şekilde
karşılıklı iletişim ve etkileşimine dayalı olmaksızın gerçekleştirilen eğitimöğretim türünü,
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Kapsam

b) Akreditasyon kuruluşları: Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya
tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşlarını,
c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System-/
ECTS),
ç) Ayrıntılı transkript: Öğrenim süresi boyunca görülen bütün dersler, yapılan
stajlar ve projelerin muhteviyatını detaylı olarak gösteren ve diplomayı düzenleyen
yükseköğretim kurumunun ya da ilgili ülkede bu belgeyi tanzim etmekle görevli
kurumun ıslak imza, mühür, hologram ya da kaşesini havi resmî belgeyi,
d) Bilim Alanı Danışma Komisyonu: Tanıma ve denklik başvurularının incelenmesi
sürecinde çeşitli mezuniyet alanlarına ilişkin olarak gerektiğinde görüş almak
amacıyla kurulan, çalışma ve usul ve esasları kendi yönergesinde belirlenen
ve çeşitli üniversiteler bünyesinde çalışmakta olan alanında uzman öğretim
üyelerinden oluşan komisyonu,
e) Daire Başkanı: Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanını,
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f) Denklik belgesi: Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurtdışı yükseköğretim
kurumlarından ve programlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans
diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki
yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans
diplomalarının eş değerliliğini gösteren belgeyi,
g) Diploma denklik belgesi: Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim
sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösteren belgeyi,
ğ) Diploma eki (diploma supplement): Yükseköğrenim döneminde elde edilmiş,
bilgi, beceri, yetkinlik ve bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika
gibi belgelerin, akademik ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik, bir
yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen kapsamlı bilgileri içeren belgeyi,
h) Esaslı farklılık (Substantial difference): Lizbon Sözleşmesi esaslarına göre
yurtdışından alınan diplomanın yeterlikleri ile ulusal yeterlikler arasındaki,
başvuru sahibinin denklik talebinin nedeni olan yükseköğrenimin devamı,
araştırma çalışmaları ya da meslek icrasına engel teşkil edebilecek önemli ve
belirgin farklılıkları,
ı) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen
Yürütme Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında en az üç Genel Kurul üyesi
ve gerektiğinde üniversitelerden görevlendirilen doçent veya profesör unvanına
sahip öğretim üyelerinden oluşan Tanıma ve Denklik Komisyonunu,

i) Kurul: Yükseköğretim Genel Kurulunu,
j) Mezuniyet tanıma belgesi: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun
olmuş ilgilinin, resmi olarak tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan ve
programından mezun olduğunu gösteren ancak diploma denklik belgesi niteliği
taşımayan belgeyi,
k) On-line başvuru: Giriş verilerinin oluştuğu yerde, anında girildiği, çıkış verilerinin
gereksinim duyulan yerde, anında kullanıma sokulduğu ağ üzerinden yapılan başvuru
sistemini,
l) Örgün (yapılandırılmış) eğitim: Okul merkezli eğitim olup öğrencilerin, eğitim ve
öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları
eğitim ve öğretim türünü,

n) Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS): Yurt dışından mezun olunan
programla ilgili temel kazanımlar, eğitim ve öğretim dili, programın niteliği, teorik
ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/
veya tereddüt oluştuğunda söz konusu programın niteliğine göre ders tamamlama,
staj tamamlama, proje yapma, klinik pratik yapma veya sınava tâbi tutma gibi
uygulamalardan birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak kazanımların elde
edilme düzeyini ölçme ve değerlendirmeye yönelik işlemler bütününü,
o) Tanıma: Yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve kurumun ilgili programının
akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilmesini,
ö) Tanıma belgesi: Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş
ilgilinin, tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan ve programından mezun
olduğunu gösteren ancak diploma denklik belgesi niteliği taşımayan belgeyi,
p) Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı: Yükseköğretim Kurulu
bünyesinde tanıma ve denklik işlemlerini yürüten hizmet birimini,
r) Transkript: Öğrencinin kayıt bilgilerini, yarıyıllara göre alınmış derslerini, bu
derslerdeki başarı durumunu (harf notunu ve not sistemi açıklamasını), o ana
kadar alınmış her bir dersin ve toplam derslerin AKTS/ECTS veya buna muadil
kredi sistemi bilgilerini, not ortalamalarını, gerçekleştirilmiş ise staj bilgilerini
içeren ve düzenleyen yükseköğretim kurumunun ya da ilgili ülkede bu belgeyi
tanzim etmekle görevli kurumun ıslak imza, mühür, hologram ya da kaşesini
havi resmî belgeyi,
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m) Program: Tanıma /denklik başvurusu yapan ilgilinin diploma/transkriptinde
yazan mezun olduğu alanı,

s) Transfer transkripti: Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir
yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersleri, kredi sistemi bilgileri,
not ortalamaları ile gerçekleştirilmiş ise staj bilgilerini içeren ve düzenleyen
yükseköğretim kurumunun ya da ilgili ülkede bu belgeyi tanzim etmekle görevli
kurumun ıslak imza, mühür, hologram ya da kaşesini havi resmi belgeyi,
ş) Teyit: yurt dışından alınan ve denkliği talep edilen mezuniyet belgesi veya
diplomanın doğruluğunun öğrenim görülen ülkedeki/ülkelerdeki yurtdışı dış
temsilcilikleri ve ilgili kurumlar aracılığıyla tespitine ilişkin işlemleri,
t) Yönetmelik: 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurt
Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Denklik Başvuru Kriterleri ve Değerlendirme
72

Denklik başvuru formu ve eklenecek belgeler
MADDE 5– (1) Başvuru formu başvuru sahibi tarafından veya resmi vekaletnameye
sahip vekili tarafından doğru ve eksiksiz doldurularak ekinde;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası bulunan nüfus
cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi, yabancı uyruklular için uyruğunda bulundukları
ülke tarafından düzenlenmiş resmi kimlik belgesinin fotokopisi,
b) Tanıma ve denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı
ile Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri veya Türkiye Cumhuriyeti noterleri
tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi,
c) Yükseköğrenim süresi içinde alınmış olan bütün derslerin notlarını ve ders saatlerini
gösteren not çizelgesi (official transkript) aslı, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden alınan
diplomalar için diploma eki (diploma supplement) aslı ile Türkiye Cumhuriyeti Dış
Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından onaylı sureti ve onaylı
Türkçe tercümesi,

d) Diploma eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim
kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge aslı
ve Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti noterleri
tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi,
e) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan
transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi (official transkript)
aslı ile Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri veya Türkiye Cumhuriyeti noterleri
tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi,
f) Aşağıdaki durumlarda bir önceki eğitim-öğretime ilişkin olarak alınan diploma
ya da mezuniyet belgesinin aslı veya bu diploma ya da mezuniyet belgesinin;
alındığı kurum, Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti
noterleri tarafından onaylı sureti istenir:
a) Ortaöğrenimlerini yurtdışında tamamlamaları nedeniyle ÖSYM tarafından
yapılan sınava girmeden KKTC üniversitelerinin kendi yaptıkları sınavı ile kayıt
olan T.C vatandaşlarından lise diploması,

c) Ortaöğrenimden ön lisansa ders transferi varsa, ortaöğrenimin Türkiye’de
görüldüğü durumlarda lise diploması,
d) Ortaöğrenimden lisansa ders transferi varsa,
görüldüğü durumlarda lise diploması,

ortaöğrenimin Türkiye’de

e) Ön lisanstan lisansa ders transferi varsa, ön lisans öğreniminin Türkiye’de
görüldüğü durumlarda ön lisans diploması,
f) Lisanstan yüksek lisans ders transferi varsa, lisans öğreniminin Türkiye’de
görüldüğü durumlarda.
g) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince
kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem
gören sayfalarını içeren Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya Türkiye Cumhuriyeti
Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet
müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi veya e-devlet üzerinden alınan
doğrulama kodu veya barkodu bulunan belge;

73

b) Ortaöğrenimini kesintisiz olarak KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim
kurumunda tamamlayan T.C. vatandaşlarından lise diploması,

ğ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
sınavları ile öğrenci alan yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun
olanlardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yükseköğretim kurumlarından
mezun olan başvuru sahiplerinden, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı
Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma çerçevesinde ortaöğrenimini Türkiye’de
tamamlayanların yükseköğretime başladıkları yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sistemi Sınavları puan koşullarını sağladıklarını gösterir belge ve bu sınavlara
muadil olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınav sonuçlarına ait
belgeler,
h) Yükseköğrenime başlanılan yıl hazırlık öğrenimine tabi olanların hazırlık
eğitimi aldıklarına ve bu öğrenimde başarılı olduklarına dair resmi belge,
ı) Yüksek lisans diploma denklik belgesi başvurularında yüksek lisans tezinin biri
basılı ve biri elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği ile tez kapağının ve tez
özeti kısmının Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti
noterleri tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi,
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i) Başvuru sırasında, başvuru sahiplerinden, yurt dışından alınan ve denkliği
talep edilen diplomanın öğrenim görülen ülkedeki yükseköğretim kurumundan
doğruluğunun araştırılmasına ilişkin açık rıza beyanları istenir.
j) Yabancı uyrukluların, ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomalarına
mezuniyet tanıma belgesi veya diploma denklik belgesi başvurusunda
bulunmalarının gerekçesini gösteren yazılı beyanları,
k) Çift uyruklu vatandaşlardan yurda giriş-çıkış belgesi veya öğrenim gördüğü
yıllara ilişkin yurt dışında olduğuna ilişkin belge
yer alır.
Diğer belgeler
MADDE 6 – (1) Mezun olunan yurt dışı yükseköğretim kurumundan alınan diploma,
diploma eki ve akademik belge aslı ile yurtdışındaki herhangi bir yeminli tercüman
tarafından tercüme edilen belgelerin, yurt dışı ilgili kurumunca onaylanmış “Apostil
Şerhi” istenir.
(2) Başvuru sahibinin giriş ve çıkışları üzerinde şüphe oluşması veya teknik nedenlerle
bu kontrolün yapılamadığı durumlarda:

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince
kullanılan pasaport asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem
gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya Türkiye Cumhuriyeti Dış
Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti,
b) İl Emniyet Müdürlüğünden alınmış güncel giriş ve çıkış belgesi,
c) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede
yaşıyor olduğunu gösterir belge,
d) Yabancı uyruklular tarafından sunulan yeni tarihli ve geçerli oturma izni
belgeleri istenir.
(3) Denklik başvurusunda bulunanlara başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir dekont aslı
istenir.

(5) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde istenen belge ile ilgili olarak başvuru
sahibinin pasaportunda vize bilgilerinin olmaması halinde oturma iznini tevsik eden
resmi belge veya örgün eğitim belgesi istenir.
(6) Yukarıdaki fıkralarda yer almayan herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulması halinde
başvuru sahiplerinden ek belge istenebilir.
Savaş, ilhak ve işgal nedeniyle belge ibraz edemeyenlerin durumu
MADDE 7 – (1) Öğrenim görülen ülkelerde savaş, işgal veya ilhak koşulları
bulunduğundan başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekli olan belgelerin bir kısmını
ibraz edemeyen ya da diploma teyitleri yapılamayan başvuru sahiplerinin durumu, savaş
dönemi veya olağanüstü durum ile sınırlı kalmak ve belgelerin teyidi yazışmalarına
cevap alınamaması durumunda geçerli olmak üzere Kurul kararları ile düzenlenir.
Denklik online başvuru usulü
MADDE 8- (1) Denklik başvuruları e-devlet veya YÖK’ün web sayfası üzerinden online
yapılır.
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(4) Yüksek lisans eğitimine 06.02.2013 tarihinden sonra başlayan başvuru sahiplerinin
denklik başvurularında, yüksek lisans eğitimini tezli yaptığını iddia etmesi ancak yapılan
çalışmanın transkriptte tez (dessertation/thesis) olarak yer almaması durumunda,
yapılan çalışmanın teze eş değer olduğunu belirten ve mezun olunan yükseköğretim
kurumundan alınacak resmî belge aslı ve onaylı sureti istenir.

(2) Kimlik belgesi, diploma, transkript ve/veya diploma ekinin aslı ve noter onaylı Türkçe
tercümeleri ve rıza beyanı formu bilgisayar ortamında taranarak sisteme yüklenir.
(3) Sisteme yükleme işlemini tamamlayan başvuru sahibi veya yetkili makamlarca
düzenlenmiş vekâletnameye sahip kişi on beş iş günü içinde 4 üncü maddede sayılan
belgelerle birlikte randevu tarihinde denklik başvuru işlemini gerçekleştirmek üzere
Daire Başkanlığına başvurur.
(4) Online başvurusunu gerçekleştirmiş ancak denklik başvuru işlemini gerçekleştirmek
için evrakı ile birlikte Daire Başkanlığına 15 iş günü içinde başvurmayanın ön başvurusu
sistemden otomatik olarak silinir. Bu durumda kişinin yeniden ön başvuru işlemini
gerçekleştirmesi gerekir.
Online evrakları kontrol usulü
MADDE 9 – (1) Online evrakları kontrol başvurusu, şahsen veya yetkili makamlarca
düzenlenmiş vekâletnameye sahip kişi tarafından, aşağıda belirtilen usule göre yapılır:
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a) Başvuru formu, diploma sahibi veya yetkili makamlarca düzenlenmiş
vekâletnameye sahip kişi tarafından eksiksiz ve doğru doldurularak imzalanır.
Başvuru formunda yer alan beyan ve ekinde bulunan belgelerin gerçekliğine
ilişkin sorumluluk başvuru sahibine aittir.
b) Başvuru formu ve ekindeki belgelerle on beş iş günü içinde denklik başvurusunu
gerçekleştirmek üzere Daire Başkanlığına gelen başvuru sahibinin sunduğu belgeler,
Daire Başkanlığının yetkilendirdiği kişi tarafından sistem üzerinden kontrol edilir.
c) Kontrol edilen her bir belge üzerine “Görüldü” kaşesi basılarak belgeler
başvuru sahibine iade edilir.
ç) Yapılan inceleme sonucunda belgelerin eksiksiz olarak sisteme yüklendiğine ilişkin
tarih ve sayı bilgilerini içeren barkodun bir nüshası başvuru formuna yapıştırılmak
suretiyle kabul işlemi tamamlanır. Barkodun bir nüshası başvuru sahibine verilir.
d) Posta yoluyla yapılan başvurular hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaz.
Diploma teyit süreci
MADDE 10 – (1) Daire Başkanlığı tarafından başvuru evrakı sistem üzerinden kontrol
edilerek başvuru onaylandıktan sonra başvurunun, Yönetmeliğin, yükseköğretim
kurumları ve programlarının tanınmasına ilişkin 5‘inci maddesi hükümlerine uygun olup
olmadığı tespitine ilişkin inceleme yapılır.

(2) Kontrol edilen evrakın birinci fıkraya uygunluğunun anlaşılması üzerine, Daire
Başkanlığı tarafından gerekli görülmesi halinde yurt dışından alınan ve denkliği talep
edilen mezuniyet belgesi veya diplomanın doğruluğunun tespiti için öğrenim görülen
ülkedeki/ülkelerdeki yurt dışı dış temsilcilikleri ve ilgili kurumlar ile teyit yazışması
yapılır.
(3) Teyidi istenilen dosyanın cevabının Daire Başkanlığına ulaşması üzerine diploma
denkliği talebine ilişkin esastan incelemeye geçilir.
Pasaport ve ülkede kalış süreleri kontrolü
MADDE 11 – (1) Başvuru sahibinin eğitim ve öğretim boyunca öğrenim gördüğü ülkede
kalış süreleri, İl Emniyet Müdürlüğü giriş-çıkış verileri ve pasaportun işlem gören
sayfaları üzerinden kontrol edilerek hesaplanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denklik Başvurularının İncelenmesi
Mezuniyet tanıma veya diploma denklik belgesi başvurularının incelenmesi
MADDE 12 – (1) Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurt dışı yükseköğretim
kurumundan ve programından mezun olup başvuruya esas belgeleri tam olanların
başvuruları;
a) Mezuniyet tanıma belgesi veya diploma denklik belgesi başvurusunda
bulunan ilgililerin mezun olduğu yükseköğretim kurumunun ve programının
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmadığı ve alınan eğitimin derecesi,
b) Belgelerin asıl, gerçeğe uygun ve başvuru sahibine ait olup olmadığı, kişinin
ilgili ülkede fiilen kalıp kalmadığı, pasaport bilgileri ve ülkeye giriş-çıkış
dökümlerinin uygunluğu,
c) Diploma denklik belgesi başvurusunda, denkliği talep edilen diplomaya esas
yükseköğretim programının asgari süre, kredi ve öğrenim kazanımları açısından
Türk yükseköğretim sisteminde yer alan programa ve derecelere eş değer olup
olmadığı,

ç) Diploma denklik belgesi için başvurusu yapılan diploma programının aynısı
veya benzerinin Türk yükseköğretim sisteminde bulunmadığı durumlarda,
Yönetmelikte belirtilen diğer şartların sağlanması hâlinde diplomanın ön lisans,
lisans ve yüksek lisans dereceleri açısından Türk yükseköğretim sisteminde eş
değerliği,
d) Unvan kullanılmasını gerektiren durumlarda, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 43’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca kazanılan
unvanla aynı olup olmadığı,
bakımından incelenir.
(2) Esastan inceleme, kural olarak transkript ve varsa transfer transkript ile birlikte
Yönetmelik’in 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen belgeler üzerinden yapılır. Ancak gerekli
görülen durumlarda ayrıntılı transkript de istenebilir.
(3) Başvuru sahibi, gerekli görüldüğü durumlarda ayrıntılı transkript/ders içeriklerini veya
ek belgeleri kırk beş gün içinde ibraz edemezse, inceleme dosyada mevcut transkript ve
belgeler üzerinden yapılır.
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(4) Başvuru sahibinin sunduğu belgeler Daire Başkanlığınca birinci fıkra kapsamında
incelendikten sonra öğrenim durumu ve içeriğine ilişkin gerekli duyulması halinde Bilim
Alanı Danışma Komisyonu veya üniversitelerden görüş alınarak Daire Başkanlığınca bir
ön inceleme raporu hazırlanır ve Komisyona sunulur.
(5) Komisyonun gerek görmesi halinde, denklik başvurusunda beyan edilen
yükseköğretim kurumunda öğrenim görülüp görülmediği, öğrenim görüldü ise hangi
yıllar arasında öğrenim görüldüğü, öğrenim şekli (devamlı/örgün/açık öğretim vb.)
mezun olunup olunmadığı ve adına diploma düzenlenip düzenlenmediği hususlarında
ilgili kurumlardan teyit belgesi, ek bilgi ve belge ile başvuru sahiplerinden ilgili
yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke yetkili makamlarından ek bilgi ve belge
istenebilir.
Doğrudan denklik kararı alınabilecek durumlar
MADDE 13 – (1) Mezuniyet ve/veya diploma denklik başvurularının uygunluğunun tespiti
halinde aşağıdaki durumlarda SYBS işlemleri uygulanmaksızın doğrudan denklik kararı
alınmasına ilişkin Daire Başkanlığınca hazırlanan rapor Komisyon tarafından uygun
görülmesi üzerine Kurulda karara bağlanır:

a) Türk yükseköğretim sisteminde eş değer bir karşılığının olması hâlinde, mezun
olunan yükseköğretim kurumunun, başvuru sahibinin, yükseköğrenime başladığı
yıl Academic Ranking of World University (ARWU), CWTS Leiden Ranking Academic
Ranking, QS World University Rankings, Times Higher Education World University
Ranking, University Ranking by Academic Performance (URAP) sıralandırma
sisteminde yer alan ilk 1.000 yükseköğretim kurumu arasında yer alması,
b) Türk yükseköğretim sisteminde eş değer bir karşılığı varsa Yükseköğretim
Kurulunun tescil yetkisi verdiği ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası
kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen programlardan alınmış
diploma olması,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda yer alan yurt dışındaki
yükseköğretim programlarına yerleştirilenlerin veya bu programlara yerleştirilen
en son öğrencinin aldığı puanı alarak aynı yıl ilgili yükseköğretim kurumunun aynı
programına kayıt yaptıranlara ait diploma olması,

d) Yükseköğrenime başladıkları ilk eğitim öğretim döneminde ÖSYM’nin yükseköğretime
geçiş için aradığı asgari şartları karşılamış olan ve (c) bendinde belirtilen yükseköğretim
kurumlarına ders transferi / yatay geçiş yoluyla geçip öğreniminin en az %70’ini bu
yükseköğretim kurumlarında tamamlanan diploma olması,
e) Yönetmeliğin 5 ve 6’ıncı maddeleri kapsamında uygunluğu anlaşılan, ancak
mezun olunan programın bu fıkrada belirtilen yükseköğretim kurumu ve
programları dışında kalan programlardan alınan diplomalara; Türk yükseköğretim
sistemindeki eş değer programa göre temel öğrenim kazanımları, teorik ve
uygulamalı dersler staj ve projeler bakımından yeterliğinin Komisyon tarafından
doğrudan veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve/veya yükseköğretim
kurumlarının görüşleri dikkate alınarak kabul edilmiş olması.
(2) Mezun olunan programın alan ve derece bakımından aynısı veya benzeri Türk
yükseköğretim sisteminde bulunmuyor ise diğer şartların sağlanması hâlinde, Bilim
Alanı Danışma Komisyonunun incelemesinden ve görüş oluşturmasından sonra, ilgililere
diplomada belirtilen alanda Türk yükseköğretim sistemine eş değer olduğu tespit edilen
ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans veya tezsiz yüksek lisans derecesinde denklik kararı
alınmasına ilişkin Daire Başkanlığınca hazırlanan rapor, Komisyon tarafından uygun
görülmesi üzerine Kurulda karara bağlanır.
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ç) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükseköğretim kurumlarına ders
transferi/yatay geçiş yoluyla geçerek öğreniminin en az %70’ini bu yükseköğretim
kurumlarında tamamlayanlara ait diploma olması,

(3) Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmeye
(Lizbon Sözleşmesi) taraf olan ülkelerden, meslek icrasına izin veren alanlar dışında
kalan programlardan mezun olan başvuru sahiplerinin, Yönetmelikte geçen diğer şartları
sağlamaları ve ilgili program ve derecenin Türkiye’de karşılığı olması ve ülkemizde ilgili
program ve derecede gerekli olan asgari eğitim süresi ve asgari krediyi sağlamaları
durumunda SYBS işlemlerine tabi tutulmaksızın doğrudan denklik kararı alınmasına
ilişkin Daire Başkanlığınca hazırlanan rapor Komisyon tarafından uygun görülmesi
üzerine Kurulda karara bağlanır.
Seviye ve yeterlilik belirleme işlemi gerektiren durumlar
MADDE 14 – (1) Yönetmelik maddelerine uygunluğu tespit edilen mezuniyet ve/
veya diploma denklik başvurularına aşağıdaki hallerde komisyon tarafından doğrudan
veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüşleri
sonucuna göre, SYBS işlemlerinden biri ve/veya bir kaçı uygulanmak üzere Daire
Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor Komisyon tarafından uygun görülmesi üzerine
Kurulda karara bağlanır.
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a) 13 üncü maddede belirtilenler dışında olup yükseköğretim kurumlarının
görüşleri sonucuna göre, mezun olunan programın, Türk yükseköğretim
sistemindeki eş değer programa göre temel öğrenim kazanımları, eğitimöğretimin dili, niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, staj ve projeler bakımından
yetersizliği sonucuna varılması halinde,
b) Meslek icrasına izin veren tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, diş hekimliği,
eczacılık, öğretmenlik ve klinik uygulaması olan sağlık alanlarından alınan
diplomaların denklik başvurularının münferiden yapılan incelemesinde, aynı
programdan mezun farklı kişilere; almış oldukları dersler, uygulamalar ve
projeler vb. göz önünde tutularak eksiklik tespit edilmesi halinde,
Diploma denklik başvurularının reddini gerektiren durumlar
MADDE 15- (1) Diploma denklik başvuruları aşağıda belirtilen hâllerde reddedilir:
a) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan yurt dışı yükseköğretim
kurumlarında görülen eğitim ve öğretim sonunda alınan mezuniyet belgesi ve/
veya diplomalara ilişkin mezuniyet tanıma belgesi ve/veya denklik başvuruları
reddedilir. Ancak öğreniminin en az %70’ini tanınan yükseköğretim kurumundan
almış olmaları hâlinde başvuru dosyaları incelemeye tabi tutulur.

b) Uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan açık öğretim ve dışarıdan eğitim gibi devam
zorunluluğu bulunmayan bir eğitim ve öğretim süreci sonunda alınan mezuniyet
belgesi ve/veya diplomalara ilişkin denklik başvuruları gerekçesi belirtilmek suretiyle
reddedilir. Ancak bu programlarda alınan derslerin en az % 70’inin örgün eğitim
şeklinde alınması halinde başvuru dosyaları incelemeye tabi tutulur.
c) Mezuniyet ve/veya diploma denkliği veya mezuniyet tanıma belgesi talep
edilen diplomaya esas teşkil eden yükseköğretim programının, eğitim programı/
alanı ve derecesi bakımından Türk yükseköğretim sistemindeki ilgili programlara
eş değer görülmemesi hâlinde başvuru reddedilir.

d) Öğrenim süresince kullanılan pasaportun/pasaportların ve il emniyet
müdürlüğünden alınan veya e-devlet üzerinden temin edilen doğrulama kodlu
giriş-çıkış dökümünün incelenmesi sonucunda her bir eğitim ve öğretim dönemi
için öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresinde eksiklik tespit edilenlerin
başvuruları reddedilir. Öğrenime devam süresinin hesaplanmasında Türkiye’deki
ilgili yükseköğretim mevzuatı esas alınır.
e) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan
alınmış olmasına rağmen ön lisans, lisans veya yüksek lisans eğitimine eş değer
olmayıp genellikle meslek eğitimini içeren ve alınmış olduğu ülkede bir üst
öğrenime geçişe izin vermeyen veya Türkiye’deki akademik derecelere karşılık
gelmeyen ara derecelere (sertifika programlarına) ilişkin başvurular reddedilir.
f) Yurt dışında bir yükseköğretim kurumu tarafından verilmeyen öğrenimler
sonucunda alınmış olunan akademik karşılığı olmayan konusu Milli Eğitim
Bakanlığını ilgilendiren başvurular gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir.
(2) Yukarıda belirtilen hususların tespiti halinde Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan
ret yönündeki rapor Komisyona sunulur, Komisyonun nihai görüşünden sonra Kurulda
karara bağlanır.
Mezuniyet belgesi ile başvuru yapılması halinde
MADDE 16-(1) Denklik başvurusunun mezuniyet belgesi ile yapılması halinde diploma
denklik belgesi yerine geçen mezuniyet denklik belgesi; diploma aslının ibraz edilmesi
halinde mezuniyet denklik belgesi iptal edilerek diploma denklik belgesi düzenlenir.

81

ç) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe
olarak belirlendiği programlar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt
dışındaki Türkçe programlar dışında öğrenim dili Türkçe olan programlardan
alınan diplomalar için yapılan başvurular reddedilir.

(2) Mezuniyet denklik belgesi alan başvuru sahipleri, diplomaları ile mezuniyet denklik
belgesinin aslını bir dilekçe ekinde daire başkanlığına ibraz etmeleri halinde işleme
başlanır. Ancak başvuru sahibince ibraz edilen diplomanın mezuniyet belgesinden farklı
bir ad, alan/program adı ile düzenlendiğinin anlaşılması halinde işlem tesis edilmez.
Çeşitli alanların incelenmesi sürecinde yapılacak işlemler
MADDE 17–(1) Meslek icrası kanunla düzenlenmiş alanlarda alınmış diplomalar için
yapılan denklik başvurularının değerlendirilmesinde, söz konusu mesleğe ilişkin
mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar saklıdır.
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(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndekiler hariç olmak üzere, yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının yabancı dil ve edebiyat, bu dillerin öğretmenliği, filoloji ile mütercim-tercümanlık
alanlarındaki ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından alınan diplomaların denklik
işlemlerinde, mezun olunan program dili ülkenin resmî dili ile aynı değilse mezun olunan
program dilinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) ve Yükseköğretim Kurulunca yapılan YÖKDİL’den en
az 80 puan veya ÖSYM Eş Değerlik Tablosunda yer alıp YDS ve YÖKDİL sınavlarındaki asgari
başarı puanına tekabül eden asgari puan alma şartı aranır. Ancak Yönetmelik tarihinden
önceki başvurular için tabi olunan mevzuattaki puan şartı aranır.
(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndekiler hariç olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe
Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları gibi Türkçeyle ilgili programlarından
alınan diplomalara, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğer alanlarda
yapılan sınavda başarılı olunması hâlinde diploma denklik belgesi düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denklik Kararı Alınmasından Sonra Yapılacak İşlemler
Kurul sonrası işlemler
MADDE 18 – (1) Kurul sonrası mezuniyet veya diploma denklik belgesi düzenlenmesine
ilişkin alınan kararların takibi, Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Mezuniyet denklik belgesi A4 kağıdı ebatında mavi renkte, diploma denklik belgesi
ise A4 kağıdı ebatında beyaz renktedir. Mezuniyet denklik ve diploma denklik belgeleri
kuşe kağıda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı logolu, sol alt köşesinde seri numarası
ve arka yüzünde kimlik bilgilerinin doldurulacağı alan olacak şekilde basılır.
(3) Yanlış veya hatalı basım hallerinde belgenin ön yüzü kırmızı keçeli kalem ile imzanın
da üzerine denk gelecek şekilde çizilerek “İPTAL” ibaresi ile iptal gerekçesi ve yeni
düzenlenen diploma denklik belgesinin seri numarası yazılır. İptal edilen mezuniyet
ve diploma denklik belgesi atılmaz, imha edilmez, seri numaraları kaydedilerek daire
başkanlığında muhafaza edilir.
(4) Diploma denklik belgesinin Kurul kararı ile iptali halinde, düzenlenmiş olan diploma
denklik belgesi başvuru sahibinden istenir ve belgenin iptal edildiği, yükseköğretim
kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ve ilgili dairelere iptal gerekçesi ile 30 (otuz)
gün içinde bildirilir.

(6) Mezuniyet denklik ve diploma denklik belgesi Yükseköğretim Kurulundan çıkış tarih
ve sayısı alınmış üst yazı ekinde başvuru sahibine veya resmi vekâletnameye sahip
vekiline imza karşılığında daire başkanlığında elden teslim edilir.
Belgelerin asıl ve gerçeğe aykırı olma durumu
MADDE 19 –(1) Mezuniyete ilişkin belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı, üzerinde
tahrifat yapıldığı veya ilgili kişiye ait olmadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilerek
haklarında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda
bulunulur.
(2) Yükseköğretim Kuruluna başvuru yapılmamış ancak sahte olduğu adli ve idari
makamlarca bildirilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili resmi makamlardan
temin edilen bilgi ve belgeler uyarınca sahte olduğu anlaşılan diploma sahipleri hakkında
yasal işlem yapılır.
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(5) Mezuniyet denklik ve diploma denklik belgesi Daire Başkanı ve Genel Sekreter
Yardımcısının parafından sonra yetkili Başkan Vekili tarafından imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tanıma ve Denklik Komisyonu
Komisyonun toplantı ve karar usulü
MADDE 20 – (1) Komisyon haftada en az bir kez ve Kurul toplantılarından önce toplanır.
(2) Komisyonun sekretaryasını daire başkanlığı yürütür.
(3) Komisyon salt çoğunluk ile toplanır, her bir başvuru dosyasını münferiden inceler ve
görüşlerini oy birliği ile alır.
(4)Toplantı sonucunda Komisyonun nihai görüşüne dayanarak daire başkanlığınca
hazırlanan raporlar üyeler tarafından imzalanır.
(5) Komisyon, Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışı yükseköğretim kurumlarını tanıma
sürecine dair gerekirse yerinde inceleme yapma ve yaptırma yetkisini haizdir. Yerinde
yapacağı inceleme sonucuna ilişkin gerekçeli raporunu hazırlar ve nihai karar verilmek
üzere Kurula sunar.
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ALTINCI BÖLÜM
Bilim Alanı Danışma Komisyonları
Bilim alanı danışma komisyonlarının oluşumu
MADDE 21 – (1) Bilim Alanı Danışma Komisyonu, yükseköğretim kurumlarının ilgili
programlarında görev yapan en az doktor öğretim üyesi unvanına sahip öğretim üyeleri
arasından iki yıllık süreyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen
en az beş üyeden oluşur.
(2) Bilim Alanı Danışma Komisyon Başkanı Komisyon üyeleri arasından Komisyon
tarafından seçilir.
(3) Görev süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle
boşalan üyelik için, aynı usulle görevlendirme yapılır.

(4) Görev alanı ile ilgili etik ve hukuk kurallarına aykırı tutumu ve eylemi tespit edilen
Bilim Alanı Danışma Komisyonu üyesinin görevi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer.
Bilim alanı danışma komisyonunun bağımsızlığı
MADDE 22 – (1) Bilim Alanı Danışma Komisyonu, dosyaların akademik inceleme ve
araştırmalarında tamamen bağımsızdır.
Bilim alanı danışma komisyonunun görevleri
MADDE 23–(1) Bilim Alanı Danışma Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Başvuru dosyasının içerik incelemesini yaparak alınan eğitime ilişkin Türk
yükseköğretim sisteminde eş değer program karşılığını tespitini etmek.
b) Öğrenim derece ve düzeyini belirlemek.

d) İnceleme, araştırma ve raporlandırma kapsamında gerekli diğer işlemleri
yapmak.
e) Başvuru dosyasının içerik incelemesi sonucunda incelemeye esas olabilecek
başkaca bilgi ve belge talebinde bulunmak.
Bilim alanı danışma komisyonunun toplantı ve çalışma usul ve esasları
MADDE 24 – (1) Bilim Alanı Danışma Komisyonu, en az 3 üye ile ayda en az bir kez
toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile görüş oluşturur.
(2) Bilim Alanı Danışma Komisyonu üyeleri çalışmalarını bizzat yürütür. Başvuru sahibinin
almış olduğu eğitimin düzey ve içeriği ile alan tespitinde kanaat oluşmadığı durumlarda
yükseköğretim kurumlarından görüş alabilir. Ancak Bilim Alanı Danışma Komisyonu bu
görüş ile bağlı değildir.
(3) Bilim Alanı Danışma Komisyonunun inceleme sürecinde yapacağı her türlü yazışma,
Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(4) Bilim Alanı Danışma Komisyonunun çalışma usul ve esasları her alan için oluşturulmuş
kendi yönergeleri ile belirlenir.
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c) Denklik talebinin reddi, doğrudan denklik verilmesi, SYBS işlemlerine tabi
tutulması veya dosyanın iadesi hususlarında görüş bildirmek.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet veya Diploma Denklik Belgesinin Teslimi, Kaybedilmesi,
Tahribatı
Mezuniyet denklik veya diploma denklik belgesinin teslimi
MADDE 25 – (1) Başvuruya ilişkin denklik kararı alınması halinde mezuniyet denklik veya
diploma denklik belgesi, bir üst yazı ekinde başvuru sahibine veya yetkili makamlarca
düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında daire başkanlığında
elden teslim edilir.
Mezuniyet denklik veya diploma denklik belgesinin kaybedilmesi veya tahribatı
MADDE 26 – (1) Mezuniyet denklik veya diploma denklik belgesini kaybedenlere, bu
belgelerin ikinci nüshası verilmez. Ancak ilgililere veya resmî vekâletnameye sahip
vekillerine, geçmişte söz konusu belgelerden birinin verildiğini tevsik eden “İlgili
Makama” başlıklı yazı verilir.
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(2) Mezuniyet denklik veya diploma denklik belgesinin kaybedilmesi halinde; ilgililer
ülke çapında yayımlanan ve dağıtımı yapılan ulusal bir gazetede kayıp ilanı verir. “Kayıp
Mezuniyet Denklik Belgesi” veya “Kayıp Diploma Denklik Belgesi” başlığını taşıyan bu
ilanda adı geçen belgenin Yükseköğretim Kurulundan alındığının belirtilmesi gerekir.
(3) Daire Başkanlığına verilecek başvuru dilekçesine, yukarıda usulü belirtilen kayıp
ilanının çıktığı gazetenin aslı, nüfus cüzdanı/kimlik kartı sureti ve işlem ücretinin
yatırıldığını gösterir banka dekontunun aslı eklenir.
(4) Kayıtlar göz önünde tutularak başvuru incelenir, başvurunun eski kayıtlarla eşleşmesi
halinde kaybedilen belgeyi tevsik eden “İlgili Makama” başlıklı ve eski denklik belgesinde yer
alan bilgileri içeren belge hazırlanır. Hazırlanan belge Genel Sekreter tarafından imzalanır.
(5) Kimlik ve başvuruya esas teşkil eden bilgilerin korunması kaydıyla; tahrip olan
mezuniyet denklik ve diploma denklik belgesinin yerine yenisi hazırlanmaz. Birinci
fıkradaki işlem tesis edilir. Talepte bulunan başvuru sahibinin talebe ilişkin dilekçesine,
tahrip olan belge aslı, nüfus cüzdan sureti ve işlem ücretinin yatırıldığını gösterir banka
dekontunun aslını ekleyerek Daire Başkanlığına başvurur. Daire Başkanlığı tarafından
hazırlanan “İlgili Makama” başlıklı yazı Genel Sekreter tarafından imzalanır.

Düzenlenen mezuniyet denklik veya diploma denklik belgesinde sehven yapılan
hatalar
MADDE 27 – (1) Mezuniyet denklik veya diploma denklik belgesindeki sehven hataları
düzeltmede mahiyetine göre işlem yapılır. Akademik esaslara yönelik hatalar müteselsil
komisyon ve kurullar tarafından, idari hatalar ise müteselsil idari organlar tarafından düzeltilir.
Belgenin iptalini gerektirmesi halinde iptal edilen mezuniyet denklik veya diploma denklik belgesi
atılmaz, imha edilmez, seri numaraları kaydedilerek Daire Başkanlığında muhafaza edilir.
Nüfus hüviyet cüzdanında/T.C. kimlik kartında sonradan mahkeme kararıyla
yapılan değişiklik

Başvuru sahibinin ölümü
MADDE 29 – (1) Mezuniyet denklik veya diploma denklik başvurusunun inceleme
süreci tamamlanmadan başvuru sahibi ölürse bu belge(ler) yazılı talepleri hâlinde yasal
mirasçılarına verilir. Başvuru sahibinin devletten başka yasal mirasçısı yoksa belge(ler)
Yükseköğretim Kurulu arşivinde muhafaza edilir.
Diploma tanıma ve denklik arşivi
MADDE 30- (1) Tanıma ve denklik başvurularına ilişkin bilgi ve belgeler Devlet Arşiv
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Daire Başkanlığı arşivlerinde saklanır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32– (1) Bu usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

87

MADDE 28 – (1) Başvurusu sahibinin başvuru esnasından beyan ettiği ve mezuniyet
veya diplomasında bulunan kimlik bilgilerine göre düzenlenen mezuniyet denklik veya
diploma denklik belgesinin başvuru sahibine tesliminden sonra kimlik bilgilerinde
olabilecek herhangi bir değişiklik halinde Yükseköğretim Kurulunca düzenlenmiş ve
teslim edilmiş belge üzerinden yeniden bir değişiklik yapılmaz.

YURTDIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI, PROGRAMLARI VE
DERECELERİNİN TANINMASINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YURTDIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, PROGRAMLARI VE
DERECELERİNİN TANINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1– (1) Bu usul ve esasların amacı, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ve
programlarının tanınma koşulları ve değerlendirme süreçleri ile “Kurum Tanıma Belgesi”
ve “Mezuniyet Tanıma Belgesi” düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 2– (1) Bu Usul ve Esaslar, 23/2/2006 tarihli ve 5463 sayılı Kanunla onaylanması
uygun bulunan 11/4/1997 tarihli Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin
Tanınmasına İlişkin Sözleşme, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
7 nci maddesi ile 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 4
üncü ve 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3– (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Akreditasyon kuruluşları: Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya
tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası Kalite Güvence Kuruluşlarını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Bilim Alanı Danışma Komisyonu: Tanıma ve denklik başvurularının incelenmesi
sürecinde çeşitli mezuniyet alanlarında gerektiğinde görüş almak amacıyla
kurulan, çalışma usul ve esasları kendi yönergesinde belirlenen ve çeşitli
üniversiteler bünyesinde çalışmakta olan alanında uzman öğretim üyelerinden
oluşan komisyonu,
d) Daire Başkanlığı: Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığını,
e) Daire Başkanı: Tanıma ve Denklik Hizmetleri Dairesi Başkanını,
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f) ENIC (European Network of Information Centers): Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri
İletişim Ağını,
g) Denklik Belgesi: Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim
sisteminde hangi alan ve düzeye eş değer olduğunu gösterir belgeyi,
h) Genel Sekreter: Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterini,
ı) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen Yürütme
Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında en az üç Kurul Üyesi ve gerektiğinde
üniversitelerden görevlendirilen doçent veya profesör unvanına sahip öğretim
üyelerinden oluşan Tanıma ve Denklik Komisyonunu,
i) Kurul: Yükseköğretim Kurulunu,
j) Kurum Tanıma Belgesi (Okul Tanıma Belgesi): Bir yükseköğretim kurumunun,
Yükseköğretim Kurulunca tanınıp tanınmadığını gösteren, talep edilmesi hâlinde
ilgililere verilen ancak Denklik Belgesi niteliği taşımayan belgeyi,
k) Mezuniyet Tanıma Belgesi: Yurt dışı bir yükseköğretim kurumundan mezun
olmuş ilgilinin, tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan ve programından
mezun olduğunu gösteren ancak Denklik Belgesi niteliği taşımayan belgeyi,
l) NARIC (National Academic Recognition Information Centers): Ulusal Akademik
Tanıma Bilgi Merkezleri olarak tanımlanan ağı,
m) NVAO (Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders): Hollanda
ve Belçika-Flaman Bölgesi Akreditasyon Organizasyonunu,
n) Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS): Yurt dışından mezun olunan
programla ilgili temel kazanımlar, eğitim ve öğretim dili, programın niteliği, teorik
ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/
veya tereddüt oluştuğunda söz konusu programın niteliğine göre ders tamamlama,
staj tamamlama, proje yapma, klinik pratik yapma veya sınava tâbi tutma gibi
uygulamalardan birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak kazanımların elde
edilme düzeyini ölçme ve değerlendirmeye yönelik işlemler bütününü,
o) Tanıma: Yükseköğretim Kurulunca ilgili yükseköğretim kurumunun akademik
derece vermeye yetkili bir kurum ve ilgili yükseköğretim programının akademik
derece vermeye yetkili bir program olarak kabul edilmesini,
ö) UK-NARIC (United Kingdom, National Academic Recognition Information
Centre): Birleşik Krallık Ulusal Akademik Tanıma Merkezini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanıma Koşulları ve Değerlendirme Süreçleri
Tanıma Koşulları
MADDE 4– (1) Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayan yükseköğretim kurumları
tanınır:

(2) UK-NARIC’e üye ülkeler için UK-NARIC listesinde, Amerika Birleşik Devletleri için
Kurul tarafından tanınan bölgesel akreditasyon kuruluşlarının listesinde, Hollanda ve
Belçika-Flaman Bölgesi için NVAO listesinde yer alan yükseköğretim kurumları tanınır.
(3) 1 inci ve 2 nci fıkradaki koşullardan herhangi birini sağlamayan bir yurt dışı
yükseköğretim kurumunun tanınması için aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Fakülte, program, ana bilim dalı, bilim dalı yapılanmalarının Türk yükseköğretim
sisteminde bulunan temel esasları sağlıyor olması.
b) Bünyesinde en az 3 fakülte ve bir lisansüstü eğitim veren enstitünün mevcut
olması.
c) Programlarının Türkiye’deki muadil programların akademik kadro yeterliklerini
karşılıyor olması.
d) Programlarının eğitim sürelerinin, tiplerinin (uzaktan veya örgün) ve AKTS
karşılıklarının Türkiye’deki benzer programlar ile uyumlu olması.
e) Kurum ve programlara ilişkin bilgiye ulaşılabilecek açık mekanizmaların
mevcut olması.
f) Akreditasyon ve kalite güvence süreçlerinin tam ve anlaşılır olması.
g) En az bir dönem mezun vermiş olması.
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a) Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun, faaliyet gösterdiği ülke yetkili
makamlarınca, kendi yükseköğretim sistemi içinde akademik derece vermeye
yetkili bir kurum olarak kabul edilmiş olması ve ülke yetkili makamlarınca resmî
olarak tanınan yükseköğretim kurumları listesinde yer alması.
b) Bir ülkenin yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet
gösteren kurumların menşei ülke ve faaliyet gösterdiği ülke tarafından tanınıyor
olması,
c) Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası örgütlerin çatısı altında faaliyet gösteren
ve Kurulca hakkında tanıma kararı alınan bir yükseköğretim kurumu olması.

(4) 1 inci ve 2 nci fıkradaki koşullardan herhangi birini sağlamayan yurt dışı yükseköğretim
kurumlarının tanınması için 3 üncü fıkrada yer alan hususlar değerlendirilirken öncelikle
başvuru ekinde sunulan resmî belgeler ve üniversitelerin resmî web sayfaları incelenir;
gerektiği hâllerde yerinde inceleme ve yazışma yapılır. Bağımsız enstitülerden, sağlık ve
hukuk gibi tek alanda eğitim veren okullardan 3 üncü fıkranın (b) bendindeki koşul aranmaz.
(5) 1 inci fıkradaki koşulları sağlamasına rağmen, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin
varlığı hâlinde ilgili yükseköğretim kurumu veya programı, Kurul kararıyla tanınmaz ve
bu kurumlardan alınmış belgeler, denklik işlemleri açısından değerlendirilmeye alınmaz:
a) İlgili yükseköğretim kurumunun veya programının, Türkiye Cumhuriyeti devleti
tarafından terör örgütü olarak kabul edilen örgütlerle bağlantısının 2547 sayılı
Kanunun Ek 31. maddesi çerçevesinde tespit edilmiş olması.
b) Tanıma talebinde bulunulan programın vermiş olduğu eğitimin, Türkiye’de
kabul edilebilecek standartların çok altında olduğunun veya ilgili program
mezunları için kabul edilen yeterlilikleri sağlamadığının ve SYBS ile telafisinin ise
süre ve kredi bakımından Türkiye’deki ilgili programdaki asgari eğitim süresinin
ve kredisinin %50’sinden fazlasını gerektirmiş olması.
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c) İlgili yükseköğretim kurumunun sahte veya gerçeğe aykırı belge düzenlediğinin
tespit edilmiş olması.
Mezuniyet ve Kurum Tanıma Belgelerinin Düzenlenmesi
MADDE 5– (1) Mezuniyet Tanıma Belgesinin düzenlenmesinde şu hususlar dikkate alınır:
a) Mezuniyet Tanıma Belgesi, tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumu ve
programından mezun ilgilinin talebi üzerine Komisyon kararı ile düzenlenir.
b) Mezuniyet Tanıma Belgesinde kişinin mezun olduğu yükseköğretim kurumu,
programın adı ve derecesi yer alır.
c) Mezuniyet Tanıma Belgesinin üzerinde, belgenin sadece ilgilinin tanınan bir
yükseköğretim kurumu ve programından mezun olduğu ve Denklik Belgesi
yerine geçmediği, meslek icrasına izin vermeyeceği belirtilir.
d) Mezuniyet Tanıma Belgesi kuşe kâğıda basılır ve Genel Sekreter tarafından imzalanır.
e) Tanınmayan yükseköğretim kurumu veya programından mezun olan kişilere
Mezuniyet Tanıma Belgesi verilmez.

(2) Kurum Tanıma Belgesinin (Okul Tanıma Belgesi) düzenlenmesinde şu hususlar
dikkate alınır:
a) Bir yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp
tanınmadığına ilişkin Kurum Tanıma Belgesi için gerçek kişiler, özel hukuk tüzel
kişileri veya kamu tüzel kişileri bilgi talebinde bulunabilirler.
b) Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişi başvurularında bir dilekçede en fazla 3,
kamu tüzel kişi başvurularında ise bir yazıda en fazla 5 yükseköğretim kuruluşuna
ilişkin bilgi talep edilebilir.
c) Kurum Tanıma Belgesi, Daire Başkanlığında tanıma işlemleri ile ilgili uzmanın
parafı ve Daire Başkanının imzası ile verilir.

Mezuniyet Tanıma Belgesinin Kaybedilmesi
MADDE 6– (1) Mezuniyet Tanıma Belgesini kaybedenlere, ikinci kez yeni Mezuniyet
Tanıma Belgesi düzenlenmez.
(2) Mezuniyet Tanıma Belgesini kaybeden ilgilinin veya resmî vekâlete sahip vekilinin
imzalı beyanı ile ücret mukabilince yeniden başvuru yapması gerekir. İlgili başvuru
önceki kayıtlar da göz önünde tutularak incelenir ve değerlendirilmek üzere Komisyona
sunulur. Komisyonca uygun görülmesi hâlinde geçmişte Mezuniyet Tanıma Belgesinin
verildiğini tevsik eden “İlgili Makama” başlıklı belge aslı ile bu belgenin 3 (üç) adet “Aslı
Gibidir” kaşesini havi nüshası teslim edilir.
(3) Hazırlanan belgeye yetkili memur ve Daire Başkanı paraf, Genel Sekreter imza atar.
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d) Kurum Tanıma Belgesi sadece kurumun tanınıp tanınmadığını ve mezuniyet
durumunda denklik süreci hakkında ön bilgi ve yapılacak işlemler ve mevzuata
dair genel bilgileri içeren matbu bir resmî yazı niteliğindedir; kişilerin münferit
program bilgisine dair bilgi içermez; Denklik Belgesi veya Mezuniyet Tanıma
Belgesinin yerine geçmez ve bunların doğrudan verilmesini gerektirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çeşitli Hükümler
MADDE 7– (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge düzenlediği
tespit edilen veya bu hususlarda hakkında şikâyet bulunan Kurumların tanınırlığı,
inceleme sürecinde Yürütme Kurulu tarafından askıya alınır; tanınırlığı askıya alınmış
olan Kurumlardan alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemleri de askıya alınır.
(2) Merkezi İngiltere’de bulunan UK-NARIC aboneliği ödeme işlemleri Daire Başkanlığının
talebi üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlık kararıyla yapılır.
(3) Kurul ve ilgili ülke yetkili makamları ile yapılacak olan ikili anlaşmalar sonucu alınacak
olan kurum tanıma (okul tanıma) kararları bu usul ve esasların kapsamı dışında tutulur.
Yürürlük
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MADDE 8– (1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9– (1) Bu Usul ve Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

SEVİYE VE YETERLİK BELİRLEME
SİSTEMİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR

SEVİYE VE YETERLİK BELİRLEME SİSTEMİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans derecelerindeki diploma ya da mezuniyet
belgelerinin denklik işlemleri sürecinde uygulanacak olan Seviye ve Yeterlik Belirleme
Sistemi (SYBS) işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar; 23/2/2006 tarihli ve 5463 sayılı Kanunla onaylanması
uygun bulunan 11/4/1997 tarihli Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin
Tanınmasına İlişkin Sözleşme, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
7 nci maddesi, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 3 ncü maddesi ve
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 20.02.2016 tarihli
ve 29630 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim
Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 (1) Bu usul ve esaslarda geçen;
a) Aday: Denklik işlemleri sürecinde Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi
kapsamında hakkında Seviye Tespit Sınavı (STS), ders/staj tamamlama,
uygulama, proje veya klinik pratik yapma kararı alınan ilgiliyi,
b) Bilim Alanı Danışma Komisyonu: Tanıma ve denklik başvurularının incelenmesi
sürecinde çeşitli mezuniyet alanlarında gerektiğinde görüş almak amacıyla
kurularak çeşitli üniversiteler bünyesinde çalışmakta olan alanında uzman
öğretim üyelerinden oluşan Komisyonu,
c) Daire Başkanlığı: Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığını,
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d) İlmî Hüviyet Tespiti: Denklik işlemleri sürecinde alınan Seviye Tespit Sınavı
kararı kapsamında, üniversiteler tarafından oluşturulan komisyonlar marifetiyle
yapılan sözlü ve gerektiğinde yazılı ve pratik uygulama aşamalarını da içeren
yazılı Seviye Tespit Sınavına muadil olan sınavı,
e) Klinik Pratik: Türk sağlık sistemine ve Türkiye’de tanı ve tedavi amaçlı
uygulamalara uyum ve adaptasyonu sağlamak için belli alanlarda yapılan
ayrıca denklik işlemleri sürecinde SYBS kapsamında eksik görülen klinik
pratik uygulamaların tamamlanmasını da amaçlayan, ilgili uzman hekimlerin
gözetmenliğinde yapılan uygulamaları,
f) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen Yürütme
Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında en az üç Kurul üyesi ve gerektiğinde
üniversitelerden görevlendirilen doçent veya profesör unvanına sahip öğretim
üyelerinden oluşan Komisyonu,
g) Kurul: Yükseköğretim Genel Kurulunu veya yetkilendirdiği Yürütme Kurulunu,
h) Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
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i) Ders Tamamlama: Yurt dışından mezun olup Kuruma denklik başvurusunda
bulunan adayın eksik akademik kazanımlarını tamamlamak üzere ülkemizdeki
bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesini,
j) Seviye Tespit Sınavı (STS): Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi kapsamında
yapılan seviye tespit sınavını,
k) Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS): Yurt dışından mezun olunan
programla ilgili temel kazanımlar, eğitim ve öğretim dili, programın niteliği,
teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit
edildiğinde ve/veya tereddüt oluştuğunda söz konusu programın niteliğine göre
ders tamamlama, staj tamamlama, proje yapma, klinik pratik yapma veya sınava
tâbi tutma gibi uygulamalardan birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak
kazanımların elde edilme düzeyini ölçme ve değerlendirmeye yönelik işlemler
bütününü,
l) Yapılandırılmış Klinik Sınavı: Tıp programlarının denklik işlemleri sürecinde
alınan Seviye Tespit Sınavı kararı kapsamında, klinik bilgi, beceri ve yetkinliklerin
sınanması amacıyla üniversiteler tarafından yapılan, esas olarak simülasyon,
modeller ve standart hastalar üzerinden pratik uygulamaları içeren, yazılı Seviye
Tespit Sınavına muadil olan sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi Uygulamaları
MADDE 4 (1) Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS) Uygulamaları; ders tamamlama,
staj tamamlama, proje yapma, klinik pratik yapma veya sınava tâbi tutmadır.
(2) SYBS işlemlerinden biri veya birkaçı, Komisyon tarafından doğrudan veya Bilim Alanı
Danışma Komisyonu ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüşleri doğrultusunda
uygulanır.
Ders Tamamlama
MADDE 5 (1) Ders tamamlama aşağıdaki durumlarda yaptırılır:

b) Adayın almış olduğu eğitim ve öğretim, akademik kazanımlar açısından yeterli görülmekle
birlikte özel birincil ve ikincil mevzuatlarında öngörülen şartları yerine getirmek maksadıyla.
(2) Başvurular münferiden değerlendirilerek tamamlanması gereken dersler Komisyon
tarafından doğrudan veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve/veya yükseköğretim
kurumlarının görüşleri dikkate alınarak belirlenir.
(3) Hakkında ders tamamlama kararı verilen adaylara tamamlaması gereken dersler
yazılı olarak bildirilir. Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla adaylar, ders tamamlamak
için yazılı olarak tercih edecekleri üç devlet üniversiteden birine yerleştirilir.
(4) Komisyon tarafından alınan ders tamamlama kararı, adaylara ve yerleştirilmesi uygun
görülen üniversiteye bildirilir. Üniversite tarafından ders tamamlama eğitimini başarıyla
bitirdiğine dair ders başarı çizelgesi düzenlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
gönderilir.
(5) Aday, ders tamamlama için yerleştirildiği üniversitenin onayıyla lisans ders
tamamlama sürecini “yaz okulu” eğitimi şeklinde de alabilir.
(6) Ders tamamlama için adaylardan alınacak ücret üniversiteler tarafından belirlenir.
Belirlenecek ücret özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenci ücretini geçemez.
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a) Denkliği talep edilen diploma programının ülkemizdeki aynı alanda alınması gereken
ders ve ders kazanımlarında eksiklik olması hâlinde.

Seviye Tespit Sınavı (STS)
MADDE 6 (1) Daire Başkanlığına denklik başvurusunu yapan ve haklarında sınava
gireceğine dair karar bulunan adaylar ile henüz haklarında karar alınmamış ancak ileride
denklik işlemlerine başvurmak isteyen adaylar kendi isteğiyle merkezi yapılan yazılı
Seviye Tespit Sınavına başvuru yapabilirler.
(2) Yazılı Seviye Tespit Sınavları “Tıp Doktorluğu” alanında yılda iki kez, “Diş Hekimliği” ve
“Öğretmenlik” alanlarında ise yılda bir kez ÖSYM tarafından yapılır.
(3) Mühendislik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve
Edebiyatı ve yüksek sayıda başvuru olan ve Komisyon tarafından gerekli görülen diğer
eğitim ve öğretim alanlarında Kurulun belirlediği üniversiteler tarafından yılda en az bir
kez yazılı seviye tespit sınavı yapılır.
(4) Toplam doğru sayısından yanlış sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar hesaplanır.
Sınavda başarılı olmak için alınması gereken asgari puanlar ise aşağıdaki gibidir:
a) “Tıp Doktorluğu” ve “Diş Hekimliği” için 100 üzerinden 40 ve üzeri puan,
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b) “Öğretmenlik” için KPSS Eğitim Bilimleri Sınavından 100 üzerinden 40 ve üzeri
puan,
c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 100 üzerinden en az 80 puan
veya Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan alınan
eş değer puan.
(5) Kurulun belirlediği üniversiteler tarafından yapılacak sınavların alanları, konu
ağırlıkları, sınava ilişkin olarak yayımlanacak kılavuzda yer alır.
(6) Sınav takvimi, her yılın aralık ayında Kurul tarafından belirlenir ve Kurumun web
sayfasından duyurulur.
(7) Yabancı dil alanındaki eş değer sınavlar ve puanlamalar için ÖSYM’nin güncel Yabancı
Dil Eşdeğerlikleri Tablosu esas alınır.
(8) Yabancı ülkelerde yapılan USMLE-Step 3, PLAB-Part 2, AMC-Clinical examinations,
MCCQE-Part2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats examen) Sınavları, “Tıp Doktorluğu”
alanındaki Seviye Tespit Sınavına muadil kabul edilir; bu sınavlardan başarılı olan adaylar
STS’den başarılı sayılırlar.

Yapılandırılmış Klinik Sınav
MADDE 7 (1) “Tıp Doktorluğu” alanında yapılandırılmış klinik sınavlar, Yükseköğretim
Kurulunca belirlenen üniversiteler tarafından yılda en az birer kez yapılır.
(2) Yapılandırılmış klinik sınavlara her bir üniversite tarafından sayılı başvuru
alınabildiğinden, sadece haklarında Seviye Tespit Sınavı kararı alınmış olan adaylar
başvuru yapabilir.
(3) Yapılandırılmış klinik sınavlar klinik bilgi ve becerilerin sınanması amacıyla, esas
olarak simülasyon, modeller ve standart hastalar üzerinden pratik uygulamalar şeklinde
yapılır. Bununla birlikte üniversite tarafından gerekli görülmesi hâlinde ek bir yazılı
aşama da içerebilir.
(4) Yapılandırılmış klinik sınavlarda 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı
sayılırlar.

MADDE 8 (1) “Diş Hekimliği”, “Eczacılık”, “Hemşirelik”, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”,
“Ergoterapi”, “Veterinerlik”, “Ebelik”, “Dil ve Konuşma Terapisi”, “Beslenme ve Diyetetik”,
“Odyoloji”, “Çocuk Gelişimi” alanlarında STS’ye muadil olarak ilmî hüviyet tespiti sınavı
yapılır.
(2) Eczacılık alanında ilmî hüviyet tespiti Anadolu Üniversitesi tarafından yapılır.
(3) İlmî Hüviyet Tespiti sınavına ilişkin başvuru ve sınav tarihleri ile sınav usulleri ilgili
üniversitelerin web sayfalarında en az bir ay önce duyurulur.
(4) Sınav başvuru ücretleri asgari net ücretin üçte birini geçemez.
(5) Periyodik olarak yapılan sınav kontenjanları ilmi hüviyet kılavuzunda belirtilir.
(6) Sağlık alanlarında İlmî Hüviyet Tespit Komisyonları üniversiteler tarafından
belirlenecek 5 üyeden oluşur; en az 3 üye doğrudan ilgililerin başvuru yaptığı alandan
olmak üzere Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Tıp
Fakültesindeki ilgili alanlarda öğretim elemanları arasından seçilir. Gerekli görülmesi
halinde üniversitesinden de görüş alınmak suretiyle bir başka üniversiteden öğretim
elemanı görevlendirilebilir.
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İlmî Hüviyet Tespiti

(7) İlmî Hüviyet Tespit Sınavının süresi, Komisyon tarafından belirlenir ancak aday başına
en az 15 dakikadır.
(8) Daha sonra yapılacak olası itirazlarda esas teşkil etmek üzere üniversite kararı ile
sınav süresince video kaydı yapılabilir.
(9) İlmî Hüviyeti Tespiti sonucunda 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylar başarılı
sayılır. Üniversiteler başarı durumunu başarılı ve başarısız olarak bildirir.
(10) Başvuru sayıları göz önünde bulundurulduğunda, Üniversitenin duyurduğu
kontenjandan fazla başvuru olduğunda, daha önce ilmi hüviyet sınavına girmemiş olanlara
öncelik tanınır. İstisnaî durumlar ilgili yıla ait ilmi hüviyet tespit kılavuzunda açıklanır.
(11) Bir sonraki yıla ait İlmî Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu, her
yıl en geç aralık ayında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenerek web
sayfasından duyurulur.
Proje Yapma, Klinik Pratik Yapma, Staj ve Ders Tamamlama
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MADDE 9. (1) Meslek icrasına izin veren diploma alanlarından olan “Tıp Doktorluğu”,
“Diş Hekimliği”, “Veterinerlik”, “Hemşirelik”, “Ebelik”, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”,
“Ergoterapi”, “Mimarlık” ve “Mühendislik” alanlarının denklik işlemleri sürecinde,
ilgili programın ülkemizdeki uygulama alanlarına yönelik gerekli olan kazanımlar için
alınması gereken ders ve stajlar tamamlatılabilir, adaptasyon ve uyum sürecinde klinik
pratik yapılması istenebilir, proje yaptırılabilir. Bu durumlar meslek alanlarına yönelik
hazırlanan yönergelerle belirlenir.
(2)Klinik pratik tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve ebelik gibi sağlık hizmet sunumu ve
uygulaması olan alanlarda SYBS işlemleri kapsamında yapılır.
(3) Haklarında klinik pratik yapılması için karar alınmış adaylar, yazılı olarak tercih
edecekleri üç devlet üniversitesinden birine, Komisyon kararıyla yerleştirilir. Karar
ilgiliye ve yerleştirildiği üniversiteye bildirilir.
(4) Adaylar, klinik pratik yapacakları anabilim dallarının eğitim seminerlerine, poliklinik
ve klinik çalışmalarına aktif olarak katılırlar. Hastalara yapılacak uygulamalarda adaylar
öğrenci hükmündedirler, tek başına doğrudan hastaya müdahale edemezler, ilgili ana
bilim dalında bulunan uzmanlar eşliğinde ve gözetiminde hastaların tanı ve tedavilerinde
yer alırlar.

(5) Klinik Pratikler sonrasında sınav yapılmaz ve adaylar, her bir ana bilim dalında
geçirdiği süreçte gözlem yapan öğretim üyelerinin görüşleri doğrultusunda, tıp fakültesi
son yıl öğrencilerinin değerlendirilmesine benzer şekilde başarılı ya da başarısız kabul
edilirler.
(6) Aynı ana bilim dalından iki kez başarısız kabul edilen durumlarda adayın bir defaya
mahsus olmak üzere üniversitesi değiştirilerek aynı klinik pratiği yapması istenir. İkinci
kez yerleştirileceği üniversite, adayın yazılı tercihleri arasından Komisyonca belirlenir.
Süreç tekrarlanır ve adayın tekrar iki kez başarısız kabul edilmesi durumunda denklik
işlemleri sonlandırılır.
(7) Klinik pratik yapma süreçlerinde adaylar, Türkiye’deki tıp eğitiminde yer alan intern
statüsünde olmadıkları için ilgili mevzuat gereğince mali haklardan yararlanamazlar.

(9) Proje yapma ve ders tamamlamada her bir ders saati için adaylardan alınacak
ücretler, dersin haftalık saati ve kredisi dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarının
ilgili alanlarında verilen ikinci öğretimde alınan ders ücretlerini geçemez.
(10) Staj tamamlama ve klinik pratik yapmak için adaylardan alınacak ücretler,
üniversiteler tarafından belirlenir ve aylık asgari net ücreti geçemez.
Sınav Sonucu Tebligatı, Sınav Kararlarına ve Sınava İtiraz
MADDE 10 - (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından gerektiğinde adaylara başvuruda
beyan ettikleri telefon numarası veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılabildiğinden
adayların başvuru sistemindeki bilgilerini güncel tutmaları zorunludur.
(2) Sınava başvuru yapan aday, sınav şartlarını kabul etmiş sayılır.
(3) Sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlar, sınav tarihinden itibaren 5
(beş) iş günü içinde ilgili üniversiteye yazılı olarak yapılır. İlgili üniversite, itirazları 3 (üç)
iş günü içerisinde sonuçlandırır.
(4) Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar ise sonuçların Yükseköğretim Kurulu tarafından
web sayfası üzerinden açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilgili üniversitelere
yazılı olarak yapılır, ilgili üniversite itirazları 3 (üç) iş günü içerisinde sonuçlandırır.
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(8) Adaylar, klinik pratik süreçlerinde öğrenci hükmündedir; yapılacak sağlık hizmeti
uygulamalarında kendini koruyacak önlemleri almak ve gerekli aşılarını yaptırmaktan
sorumludur.

(5) Adaylar SYBS işlemlerinin uygulanması ve sonuçlandırılması süreçlerinde bu usul ve
esaslarda belirtilen hususlar dışında ilgili üniversitelerin eğitim öğretim yönetmeliklerine
tâbidir.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu usul ve esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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KUZEY KIBRIS TÜRK
CUMHURİYETİNDEKİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN
MEZUN OLANLAR İÇİN TANIMA VE
DENKLİK BAŞVURU SÜREÇLERİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDEKİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN OLANLAR İÇİN
TANIMA VE DENKLİK BAŞVURU SÜREÇLERİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Kısaltmalar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim
kurumlarından alınan ön lisans, lisans, yüksek lisans diplomalarının tanıma ve denklik
işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Madde 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 23/2/2006 tarihli ve 5463 sayılı Kanunla onaylanması
uygun bulunan ve 01.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren 11/4/1997 tarihli “Avrupa
Bölgesinde Yükseköğretim ile İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme (Lizbon
Tanıma Sözleşmesi)”, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
arasında 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve 24 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren
“Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan
Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma”, 13.10.2015 tarihinde
imzalanarak 04.10.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına
Dair Milletlerarası Anlaşmaya Ek Anlaşma”, 26.05.1998 tarihinde imzalanan “T.C.
Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında
Yükseköğretimde İşbirliği Protokolü”, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7nci maddesi
ve 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yurtdışı Yükseköğretim
Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ”ne dayanılarak hazırlanmıştır.
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Dayanak

Kısaltmalar
Madde 3 – Bu Usul ve Esaslarda geçen kısaltmalar şunlardır:
a) Anlaşma: T.C. ve KKTC arasında 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve 24 Ağustos
2011 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına
Dair Milletlerarası Anlaşma”
b) Ek Anlaşma: 13.10.2015 tarihinde imzalanarak 04.10.2016 tarihinde yürürlüğe
giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre
Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası
Anlaşmaya Ek Anlaşma”
c) Protokol: 26.05.1998 tarihinde imzalanan “T.C. Yükseköğretim Kurulu ile KKTC
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Yükseköğretimde İşbirliği
Protokolü”
d) Yönetmelik: 05.12.2017 tarihli Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve
Denklik Yönetmeliği
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e) Kılavuz: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu / ÖSYS Kılavuzu

İKİNCİ BÖLÜM
Tanıma ve Denklik İşlemleri
Ön lisans ve lisans diplomaları için tanıma ve denklik uygulamaları
Madde 4 – (1) Denklik değerlendirme süreçlerinde, KKTC’de bulunan yükseköğretim
kurumu ve ön lisans ve lisans programlarına Yükseköğretim Kurulu tarafından kontenjan
verilerek YKS / ÖSYS kılavuzunda yer alması, alınan eğitimin derecesi, niteliği, içeriği ve
başvuru sahibinin vatandaşlık bağı, eğitime başlama şekli, eğitim süresince kazandığı
yeterlikler gibi etkenler göz önünde bulundurulur.
(2) YKS / ÖSYS kılavuzunda yer alan KKTC yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı
ile öğrenci alan programlarından mezun olan T.C. vatandaşlarının, Yönetmelik şartları
çerçevesinde başvuru yaparak, üniversiteye kayıt oldukları yılda almış oldukları YKS / ÖSYS
sonuç belgesini sunmaları gerekir. Başvuru sahibinin, ÖSYM tarafından ilgili yılda ilan edilen
özel yetenek programları için aranan en düşük puan (baraj puan) şartını sağlaması gerekir.

(3) Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 12.08.2004 tarih ve 2004.21.2935 sayılı
kararına göre T.C. uyruklu öğrencilerin YKS / ÖSYS kılavuzundaki ön lisans ve lisans
programlarına merkezi sınav ile yerleştirilmesi, ön lisans programlarından lisans
programlarına geçişlerin DGS ile yapılması gerekir. KKTC yükseköğretim kurumlarının
Kılavuzda yer alan programlarına 2004 yılı öncesinde ÖSYS baraj puanı ile kayıt olarak
mezun olan T.C. vatandaşları ise, denklik başvurusu yaparken Yönetmelikte yer alan
başvuru belgelerinin yanında üniversiteye kayıt oldukları yılda almış oldukları ÖSYS
sonuç belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Başvuru sahibinin, ÖSYM tarafından ilgili yılda
ilan edilen en düşük puan (baraj puan) şartını sağlaması ve aynı yıl için Yükseköğretim
Genel Kurulu tarafından getirilen düzenlemelere uygun şartlar taşıyor olması gerekir.

(5) Yükseköğretimine KKTC yükseköğretim kurumlarında başlayıp bitiren yabancı
uyruklular denklik değerlendirmesine tabidir. Başvuru sahibi Yönetmelik’te belirtilen
belgelerle başvuru yapar.
Yüksek lisans diplomaları için denklik uygulamaları
Madde 5 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından kontenjan verilen KKTC yükseköğretim
kurumlarındaki yüksek lisans programlarından mezun olanların tamamı denklik
değerlendirmesine tabidir.
(2) Anlaşmanın 7nci maddesine göre, T.C. vatandaşlarının KKTC üniversitelerinde
gördükleri lisansüstü öğrenim sonucunda aldıkları diplomalarla ilgili olarak Türkiye’de
denklik işlemi yapılabilmesi için, öğrencinin lisansüstü programa kayıt yaptırdığı tarih
itibarıyla bu programın Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şarttır.
(3) Protokolün 1nci maddesine göre, KKTC üniversitelerinin yüksek lisans programlarından
mezun olan T.C. vatandaşlarının, Yönetmelikte yer alan başvuru belgelerinin yanında
yüksek lisans için aranan en düşük LES/ALES puanı şartını sağladıklarına ilişkin belgeyi
sunmaları gerekir.
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(4) KKTC yükseköğretim kurumlarına ilgili ülke vatandaşlık bağı çerçevesinde kayıt
olan mezunlar (aynı zamanda T.C. vatandaşı olsalar dahi) denklik değerlendirmesine
tabidir. KKTC uyruklu başvuru sahipleri “yabancı uyruklu” olarak değerlendirilmez
ve bu kapsamdaki şartların karşılanması beklenmez. Başvuru sahiplerinin, denklik
başvurusunda, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde yer alan
başvuru belgelerinin yanında KKTC vatandaşlığını aldıkları tarihi gösterir resmi bir
belgeyi de (Doğum Belgesi / Vatandaşlık Belgesi) ibraz etmeleri gerekir.

(4) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin denklik değerlendirmesi yapılırken, ilgili
yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu tarihte kullandığı uyruk dikkate alınır.
(5) Başvurulara ilişkin inceleme; Anlaşma, Protokol, Yönetmelik ve “Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği” şartlarına uygunluk açısından incelenir.
Yatay geçiş ve ders transferi yapılmak suretiyle alınan diplomalar için denklik
uygulamaları
Madde 6 – (1) Yükseköğretim diplomasının başka bir üniversite ya da programdan yatay
geçiş ya da ders transferi yolu ile alınması halinde diploma denklik değerlendirmesine
tabiidir.
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(2) Anlaşmanın 6ncı maddesinde göre, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören T.C.
vatandaşları bakımından, ön lisans ve lisans öğretimindeki yatay ve dikey geçişlerle
ilgili olarak, Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş kıstas ve esaslar uygulanır. Yatay
geçiş ve ders transferi yapan mezunların denklik değerlendirmesi Yönetmelik yanında,
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik” ve ÖSYS kılavuzunda ilgili yılda yer alan Yükseköğretim Kurulu duyuruları
dikkate alınarak yapılır.
SYBS işlemi gerektiren denklik uygulamaları
Madde 7 – (1) KKTC yükseköğretim kurumlarından mezun olanların almış oldukları eğitimin
niteliği Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi de dikkate alınarak incelenir ve ilgilinin yeterliği
hususunda şüphe duyulması halinde SYBS işlemlerinin uygulanmasına dair karar alınır.
Ret kararı gerektiren denklik uygulamaları
Madde 8 – (1) KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının YKS/ÖSYS kılavuzunda yer
almayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kontenjan verilmeyen ön lisans ve lisans
programlarından mezun olanların diploma denklik başvuruları reddedilir.
(2) T.C. vatandaşlarının ön lisans ve lisans programları için aranan YKS / ÖSYS yerleşme
veya baraj puanı, yüksek lisans programları için LES/ALES puanı, yatay geçişler için
ilgili yılda ilan edilen kıstasları sağlayamayan mezunların diploma denklik başvuruları
reddedilir.

(3) KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmayan yüksek lisans programlarından mezun olanların diploma denklik
başvuruları reddedilir.
(4) Yükseköğretim Kurulu tarafından onay verilerek açılan yükseköğretim programı
olmasına rağmen, Anlaşma, Protokol ve Yönetmelik hükümlerinde belirtilenin aksine
örgün eğitimin gerektirdiği nitelik ve şartları sağlamayan ve kazanılan yeterliliklerle
dair tereddütler oluşturan kısa süreli programlar sonucu alınan diplomalara dair denklik
başvuruları reddedilir.
(5) KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu onayı olmadan açılan
lisans tamamlama programlarından mezun olanların denklik başvuruları reddedilir.

Anlaşma Kapsamında Değerlendirilen Başvurular
Madde 9 – (1) 3. Maddenin birinci fıkrasında belirtilen anlaşmanın 2. maddesine göre;
“KKTC hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin ön lisans ve lisans diplomaları T.C.
vatandaşları bakımından denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’nde de
geçerlidir. Ancak bunun için, T.C. vatandaşı olan kişilerin KKTC hukukuna göre kurulmuş
olan bir üniversitedeki lisans veya ön lisans programına, T.C. üniversitelerindeki lisans ve ön
lisans programlarına öğrenci yerleştirmeye ilişkin olarak T.C. hukukuna göre her yıl yapılan
sınav sonuçlarına göre yerleştirilmiş olmaları şarttır.” Bu kişilerin söz konusu anlaşma
maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
a) Üniversiteye kayıt olduğu tarihte Türk vatandaşı olması,
b) Kayıt olduğu programın ön lisans ya da lisans derecesi olması,
c) İlgili üniversite ve programa, ÖSYM tarafından her yıl yapılan sınav sonucuna
göre yerleştirilmiş olması,
d) Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, 2011/2012 eğitim öğretim
yılı Bahar yarıyılından itibaren mezuniyete hak kazanan öğrencilerden ÖSYM
tarafından yerleştirilerek öğrenimlerini tamamlayanların denklik başvurusunda
bulunmaması ancak; diplomanın anlaşmaya uygunluğunun tespit edilebilmesi
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denklik İşlemi Gerektirmeyen Durumlar

için diplomayı veren yükseköğretim kurumunun diplomanın arkasında Ek-1’de
yer alan tabloyu kullanması ve onaylaması gerekir. Diploma, KKTC Milli Eğitim ve
Kültür Bakanlığı ve T.C. Büyükelçiliği tarafından da onaylanmalıdır.
(2) 13.10.2015 tarihinde imzalanarak 04.10.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye
Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan
Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmaya Ek Anlaşma”da yer
alan hüküm gereğince, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, lise öğrenimini kesintisiz
olarak KKTC’deki örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan
ve KKTC hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına
Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü ve üniversitenin kendi belirlediği kurallar
çerçevesinde yerleşmiş olanların diplomaları da denklik işlemine tabi tutulmaksızın
Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerlidir. Bu kapsamdaki kişiler YÖDAK tarafından kayda alınır
ve düzenli olarak Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
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(3) ÖSYM tarafından yerleştirilerek 2011/2012 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılından önce
mezun olan ve diplomasının arkasında Ek-1’de yer alan tablo bulunmayan başvuru sahipleri,
diplomalarının anlaşma kapsamında değerlendirilebileceğine dair yazı talep edebilirler.
Bu durumda ilgilinin başvuru formu, kimlik fotokopisi, ÖSYM tarafından yerleştirildiğine
ilişkin sonuç belgesi, diploma aslı ve onaylı sureti ve tercümesi ile elektronik başvuru
yapması gerekir. Asıl başvuru esnasında belge asıllarının ön incelemesi yapılar, diploma
aslı arkasına “görülmüştür” kaşesi basılır ve belgeler başvuru sahibine iade edilir. Başvuru
sahibinin ÖSYM tarafından yerleştirildiğinin ve ilgili yükseköğretim kurumundan mezun
olduğunun tespiti yapıldıktan sonra Anlaşma kapsamında değerlendirilebileceklerine
ilişkin Genel Sekreter Yardımcısı imzalı yazı verilir. (Ek-2)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Ortaöğrenimini yurtdışında tamamlayanlar
Madde 10 – (1) Ortaöğrenimlerinin tamamını yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşları
YKS/ÖSYS şartı aranmaksızın KKTC yükseköğretim kurumlarının kendi sınav sonuçlarına
göre kayıt yaptırabilirler. İlgililerin diplomalarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için
mezuniyetleri sonrasında denklik başvurusunda bulunmaları gerekir.

Ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş
Madde 11 – (1) KKTC yükseköğretim kurumlarında ön lisans programlarından lisans
programlarına geçişler ancak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yapılır.
KKTC’deki yükseköğretim programlarının teyidi
Madde 12 – (1) KKTC yükseköğretim kurumlarında Yükseköğretim Kurulu tarafından
kontenjan verilen ön lisans ve lisans programları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanan yüksek lisans programlarına dair bilgiler YÖKSİS’e ilgili üniversiteler
tarafından girilir ve gerekli güncellemeler yapılır. Denklik değerlendirmesi yapılırken
YKS / ÖSYS Kılavuzlarında yer alan program bilgilerinin yanında YÖKSİS’te yer alan
program bilgileri de dikkate alınır.

Madde 13 – (1) KKTC yükseköğretim kurumlarından mezun olan T.C. uyruklu
adaylar, üniversiteler tarafından YÖKSİS’e kaydedilir. İlgililerin denklik başvuruları
değerlendirilirken, teyit işlemleri YÖKSİS üzerinden yapılır.
(2) KKTC uyruklu ve yabancı uyruklu öğrencilerin listeleri, her mezuniyet dönemi
sonrasında üniversiteler tarafından elektronik ortamda Yükseköğretim Kuruluna
gönderilir.
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Öğrenci mezuniyetlerinin teyidi

AKADEMİK ALANLARA GÖRE
YÖNERGELER

DİŞ HEKİMLİĞİ İLE AĞIZ VE DİŞ
SAĞLIĞI ALANLARINDA DENKLİK
İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
DİŞ HEKİMLİĞİ İLE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ALANLARINDA DENKLİK
İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç ve kapsam

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/p maddesi, 1219
sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 05.12.2017 tarih ve
30261 sayılı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve
Avrupa Birliğinin 2005/36/EC sayılı direktifi göz önüne alınarak hazırlanan 02.02.2008
tarihli Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık
Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen;
a) Diş Hekimliği Bilim Alanı Danışma Komisyonu: Tanıma ve denklik başvurularının
incelenmesi sürecinde Diş Hekimliği Bilim Alanında gerektiğinde görüş almak amacıyla
kurulan çeşitli üniversiteler bünyesinde çalışmakta olan alanında uzman öğretim
üyelerinden oluşan komisyonu,
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MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının diş hekimliği
programlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kuruluna tanıma veya diploma denklik
belgesi başvurusunda bulunan başvuru sahiplerinin almış oldukları eğitimin yürürlükteki
mevzuat hükümleri uyarınca incelenmesi, alan ve derece tespitinin yapılması, başvuru
hakkında denklik, ret, iade ya da seviye ve yeterlik belirleme sistemi (SYBS) işlemlerinin
uygulanmasına yönelik hususları kapsar.

b) İlmi Hüviyet Tespiti: Denklik işlemleri sürecinde alınan Seviye Tespit Sınavı kararı
kapsamında, üniversiteler tarafından oluşturulan komisyonlar marifetiyle yapılan sözlü
ve gerektiğinde yazılı ve pratik uygulama aşamalarını da içeren yazılı seviye tespit
sınavına muadil olan sınavı,
c) Klinik Pratik Uygulama: Türk sağlık sistemine ve Türkiye’de tanı ve tedavi amaçlı
uygulamalara uyum ve adaptasyonu sağlamak için Diş Hekimliği Bilim alanında yapılan
ayrıca denklik işlemleri sürecinde SYBS kapsamında eksik görülen klinik pratik
uygulamaların tamamlanmasını amaçlayan, ilgili öğretim elemanlarının gözetiminde
yapılan klinik pratik uygulamaları,
ç) Seviye Tespit Sınavı (STS): Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi kapsamında
yapılan yazılı yapılan seviye tespit sınavını,
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ç) Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS): Yurt dışından mezun olunan
programla ilgili temel kazanımlar, eğitim ve öğretim dili, programın niteliği, teorik ve
uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/veya
tereddüt oluştuğunda söz konusu programın niteliğine göre ders tamamlama, staj
tamamlama, proje yapma, klinik pratik yapma veya sınava tâbi tutma gibi uygulamalardan
birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak kazanımların elde edilme düzeyini ölçme
ve değerlendirmeye yönelik işlemler bütününü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Alan Değerlendirme Kriterleri ve İnceleme
Değerlendirmeye esas alınacak asgari kriterler
MADDE 4 – (1) Diş hekimliği alanında denklik başvurularının değerlendirilebilmesi
için başvuru sahibinin bir üniversitenin ilgili fakültesinin diş hekimliği programı altında,
en az beş yıllık teorik ve klinik uygulama (pratik) eğitiminden oluşan diş hekimliği
programından mezun olması ve ülkemizde diş hekimliğini icra edebilmesi için gerekli
olan kazanımları sağlamış olması gerekir.

(2) Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili alanlarda ön lisans programlarıyla ilgili denklik kararının
verilmesinde ülkemizdeki eş değer programların asgari eğitim koşulları dikkate alınır.
Bu alanlarda ön lisans diploması ile lisans tamamlama amacıyla başvuru yapılamaz.
(3) Diş hekimliği ve ağız ve diş sağlığı alanlarında yüksek lisans programlarından mezun
olan başvuru sahiplerinin dosyaları ilgili müfredat ve mevzuat çerçevesinde incelenir.
Dosyaların incelenmesi

(2) Diş hekimliği programı başvurularının değerlendirilmesinde Ek-1’de yer alan “Diş
Hekimliği Programı Değerlendirme Formu” kullanılır.
(3) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili Ön Lisans Programları başvurularının değerlendirilmesinde
ülkemizdeki eşdeğer programlarına göre değerlendirme yapılır.
Akademik unvan ve mesleki tecrübe sahibi başvuru sahiplerinin başvurularında göz
önünde bulundurulması gereken hususlar
MADDE 6 - (1) Bilim alanında diş hekimliğinde uzmanlık, doktora veya üstü unvana sahip
başvuru sahiplerinin lisans ve yüksek lisans diploma denklik başvuruları incelenirken
mesleki deneyimleri, çalışmış oldukları kurumlar ve bu kurumların uygulamalarının
ülkemizdeki diş hekimliği uygulamaları ile uyumu göz önünde bulundurulur;
a) Doktora, uzmanlık sonrası en az 3 yıl çalışmış Türk asıllı,
b) Doçent ve profesör unvanına sahip Türk ve yabancı uyruklu adaylardan,
durumlarını belgelemeleri ve mevzuatın gerektirdiği diğer koşulları sağlamaları
şartıyla SYBS kapsamında yapılacak STS ve klinik pratik eğitim süresi ve yaptırılıp
yaptırılmayacağı hususları komisyon tarafından karara bağlanır.
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MADDE - 5 (1) Diplomanın alındığı okul, diploma bilim alanı, eğitim süresi (sömestr/
yıl), toplam eğitim saati, dersler ve klinik pratik uygulama derslerini gösteren transkript
içeriği ve varsa diploma ekleri incelenir. Komisyon, başvuru sahibinin aldığı eğitim
ve öğretimin, Türkiye’deki ilgili program sonucunda elde edilen öğrenme kazanım ve
yetkinliklerini sağlayıp sağlayamayacağı hususunda inceleme yapar. Alınmış olması
beklenen asgari ders ve klinik uygulamalar ekteki çizelgeye göre incelenir. Akademik
kazanımların incelenmesi için, ön inceleme raporunda ve dosya muhtevasında varsa
ders kredileri de dikkate alınabilir. İnceleme sonrası SYBS uygulanmaksızın denklik,
SYBS uygulanması sonrası denklik, ret veya iade kararı alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diş Hekimliği Programı İçin Denklik İşlemleri
SYBS işlemleri uygulanmaksızın denklik verilebilecek durumlar
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurtdışı yükseköğretim
kurumundan alınmış diplomaya sahip olan başvuru sahiplerinin ilgili mevzuat
çerçevesinde diğer koşulları sağlaması durumunda; mezun olunan alan ve derece,
eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), ders içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve uygulama
saatinin uygun bulunması halinde mezun olunan program:
a) Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiği
uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen bir program ise,
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama
kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda, yine Kurul tarafından belirlenen sıralama
dilimine giriyorsa,
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c)ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurt dışı yükseköğretim kurumlarının ilgili
programlarından, başka yükseköğretim kurumlarından ders transferi
yapılmaksızın mezun olunmuş ise,
adayların eğitim içeriği ülkemizde verilen teorik ve pratik eğitime eşdeğer sayılarak
mevzuat hükümleri çerçevesinde denklik işlemi yapılır.
(2) Yapılan incelemeler sonucu, denkliği talep edilen diplomaya esas yükseköğretim
programının alanı, derecesi, içeriği, düzeyi, türü ve süresi bakımından Türk yükseköğretim
sistemindeki ilgili programlara eş değer görülmemesi hâlinde, gerekçesi belirtilmek
suretiyle denklik talebinin reddi yönünde görüş bildirir.
SYBS işlemleri uygulanacak durumlar
MADDE 8 – (1) Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yükseköğretim kurumundan
alınmış diplomalara sahip olan adaylardan ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları
sağlayan, asgari eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), toplam eğitim saati ve transkript
içeriği ve/veya ekteki çizelgeye göre Diş hekimliği bilim alanı için asgari ders ve/
veya klinik uygulamalarda eksiklik tespit edilmeyen ancak incelenerek ilgili program
için uygun bulunan; klinik pratik uygulamaları tam olan ancak 7 nci maddenin birinci
fıkrası kapsamına girmeyen adaylar SBYS kapsamında Seviye Tespit Sınavına (STS)

alınır. Sınavda başarılı olanlara, bünyesinde Diş hekimliği programı bulunan devlet
üniversitelerimizden Kurul tarafından yerleştirilmesi uygun görülen birinde, Türk sağlık
sistemine adaptasyonlarını sağlamak ve mesleki kazanımları gözlemlemek amacıyla
ilgili uzman hekimlerin gözetmenliğinde, 6 ay süreyle klinik pratik uygulama eğitimi
yaptırılır. Adayın bu dönemi başarıyla tamamlamasından sonra denklik işlemi yapılır.

SYBS kapsamında klinik pratik uygulamalar
MADDE 9 – (1) SYBS kapsamında Seviye Tespit Sınavında (STS) başarılı olan adaylara
Türk sağlık sistemine ve Türkiye’de tanı ve tedavi amaçlı uygulamalara uyum ve
adaptasyonlarını sağlamak amacıyla, ilgili uzman hekimlerin gözetmenliğinde, ilgili
bölüm ve süre olarak; 6 hafta Protetik Diş Tedavisi, 3 hafta Restoratif Diş Tedavisi, 3
hafta Endodonti, 3 hafta Pedodonti, 3 hafta Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, 3
hafta Ortodonti, 3 hafta Periodontoloji, 3 hafta Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi bölümlerinde
Klinik Pratik Uygulama Eğitimleri yaptırılır.
(2) Birinci fıkradaki “Zorunlu Klinik Pratik Uygulama Eğitimleri” ne ilaveten adayın
dosyasının incelenmesi sonucu ayrıca eksikliği saptandığında ilgili bölüm ve süre
olarak; 2 hafta Protetik Diş Tedavisi, 1 hafta Restoratif Diş Tedavisi, 1 hafta Endodonti,
1 hafta Pedodonti, 1 hafta Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi,1 hafta Ortodonti, 1
hafta Periodontoloji, 1 hafta Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi bölümlerinde Klinik Pratik
Uygulama Eğitimleri yaptırılabilir.
(3) Adayın klinik pratik yapmak üzere yerleştirilmesi ve değerlendirmesi gibi konularda
02.11.2017 tarihli Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslarda
belirlenen hükümler uygulanır.
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(2) Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalara
sahip olan adaylardan ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlamakla birlikte asgari
eğitim süresi (sömestr/yıl), toplam eğitim saati ve transkript içeriği ve/veya ekteki çizelgeye
göre Diş hekimliği bilim alanı için asgari ders ve/veya klinik uygulamalarda eksiklik tespit
edilen adaylar SBYS kapsamında Seviye Tespit Sınavı (STS) alınır. Sınavda başarılı olan
adaylara, bünyesinde Diş hekimliği programı bulunan devlet üniversitelerimizden Kurul
tarafından yerleştirilmesi uygun görülen birinde, Türk sağlık sistemine ve Türkiye’de tanı ve
tedavi amaçlı uygulamalara uyum ve adaptasyonlarını sağlamak ve mesleki kazanımları
gözlemlemek amacıyla, ilgili uzman hekimlerin gözetmenliğinde, 6 ay süreyle klinik pratik
uygulama eğitimine ilaveten eksikliği tespit edilen ders ve/veya klinik pratik uygulamaları
yaptırılır. Adayın bu dönemi başarıyla tamamlamasından sonra denklik işlemi yapılır.

(4) Adaylar, klinik pratik yapacakları anabilim dallarının eğitim seminerlerine, poliklinik
ve klinik çalışmalarına aktif olarak katılırlar. Hastalara yapılacak uygulamalarda adaylar
öğrenci hükmündedirler, tek başına doğrudan hastaya müdahale edemezler, ilgili ana
bilim dalında bulunan uzmanlar eşliğinde ve gözetiminde hastaların tanı ve tedavilerinde
yer alırlar.
(5) Klinik Pratikler sonrasında sınav yapılmaz ve adaylar, her bir ana bilim dalında
geçirdiği süreçte gözlem yapan öğretim üyelerinin görüşleri doğrultusunda, tıp fakültesi
son yıl öğrencilerinin değerlendirilmesine benzer şekilde başarılı ya da başarısız kabul
edilirler.
(6) Aynı ana bilim dalından iki kez başarısız kabul edilen durumlarda adayın bir defaya
mahsus olmak üzere üniversitesi değiştirilerek aynı klinik pratiği yapması istenir. İkinci
kez yerleştirileceği üniversite, adayın yazılı tercihleri arasından Komisyonca belirlenir.
Süreç tekrarlanır ve adayın tekrar iki kez başarısız kabul edilmesi durumunda denklik
işlemleri sonlandırılır.

124

(7) Adaylar, klinik pratik uygulama eğitimi süreçlerinde öğrenci hükmündedirler;
yapılacak sağlık hizmeti uygulamalarında kendini koruyacak önlemleri almak ve
gerekli aşılarını yaptırmaktan sorumludurlar.
(8) İlme Hüviyet Tespiti sınavları Diş Hekimliği programlarının denklik işlemleri
sürecinde alınan seviye tespit sınavı kararı kapsamında, klinik bilgi, beceri ve
yetkinliklerin sınanması amacıyla üniversiteler tarafından oluşturulan komisyonlar
marifetiyle yapılır. Esas olarak sözlü, simülasyon, modeller ve standart hastalar
üzerinde pratik uygulama aşamalarını içerebilir. İlgili komisyonun gerekli görmesi
halinde yazılı aşama da içerebilir.
(9) İlmi hüviyet tespiti sınavlarında 100 üzerinden 50 puan alan adaylar başarılı
sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diş Hekimliği Bilim Alanları Danışma Komisyonunun Oluşumu,
Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Görevleri ve Çalışması
Komisyonun oluşumu
MADDE 10 - (1) Komisyon yükseköğretim kurumlarının Diş hekimliği programlarında
görev yapan en az doktor öğretim üyesi unvanına sahip öğretim üyeleri arasından iki yıllık
süreyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen beşer üyeden oluşur.
Gerektiğinde ihtiyaç duyulan alanda Komisyon Başkanının teklifi ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının oluru ile belirtilen kriterleri haiz öğretim üyesi toplantıya dahil edilebilir.

(3) Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Mazeret bildirmeksizin
üst üste üç toplantıya katılmayan veya en az üç ay süreyle izinli olan üyenin üyeliği
kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, aynı usulle yeni üye
görevlendirilir.
(4) Hukuka ve etik kurallara aykırı eylemi tespit edilen komisyon üyesinin görevi,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer.
Komisyonun bağımsızlığı ve tarafsızlığı
MADDE 11 – (1) Komisyon, dosyaların akademik inceleme ve araştırmalarında tamamen
bağımsızdır.
(2) Komisyon üyeleri, görev ve yetki alanlarına giren konularda doğrudan veya dolaylı
olarak taraf olamazlar. Aksine davrandığı tespit edilen komisyon üyelerinin görevi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca sona erdirilir.
(3) Komisyon üyeleri yaptıkları incelemeyle ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının izni olmaksızın açıklayamazlar.
(4) Komisyon üyeleri, incelenen dosyalar ile ilgili bilgileri, 07.04.2016 tarihli ve 29677
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
gereğince herhangi bir şekilde kullanamazlar.
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(2) Komisyon başkanı ilgili komisyon üyeleri tarafından seçilir. Başkanın yokluğunda
komisyon üyeleri arasından bir üye komisyona başkanlık eder.

Komisyonun görevleri
MADDE 12 – (1) Diş Hekimliği Bilim Alanları Danışma Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Akademik alan tespitini yapmak.
b) Öğrenim derece ve düzeyini belirlemek
c) Denklik talebinin reddi, doğrudan denklik verilmesi, SYBS işlemlerine tabi
tutulması veya dosyanın iadesi hususlarında görüş bildirmek.
d) İnceleme, araştırma ve raporlandırma kapsamında gerekli diğer işlemleri
yapmak ve bu hususlarda hazırlayacakları raporları Tanıma ve Denklik
Komisyonuna sunmak.
Komisyonun çalışması
MADDE 13 - (1) Komisyon, en az üç üye ile ayda bir kez toplanır ve katılanların salt
çoğunluğu ile karar alır. Toplantıda çekimser oy kullanılamaz.
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(2) Komisyon çalışmalarını bizzat yürütür. İlgilinin almış olduğu eğitimin düzey ve içeriği
ile alan tespitinde kanaat oluşmadığı durumlarda yükseköğretim kurumlarından görüş
alınabilir. Ancak komisyon bu görüş ile bağlı değildir.
(3) Komisyonun yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarla yapacağı yazışmalar
Tanıma ve Denklik hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(4) Komisyon öncelikle başvuru sahiplerinin almış olduğu eğitimin düzey ve içeriği ile
ülkemizdeki yükseköğretim programlarının düzey ve içeriği arasında farklılıklar bulunup
bulunmadığı tespitini yapar.
(5) Dördüncü fıkrada bahsi geçen farklılıkların bulunması durumunda, farklılıkların
önemli ölçüde olup olmadığı hususunda objektif bilimsel değerlendirme yapar.
(6) Başvuru sahibinin öğretim düzeyi, aldığı dersler ve içeriği, öğretim türü, derecesi ve
süresi, Türkiye’deki eşdeğer yükseköğretim programları ile karşılaştırılarak tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Çeşitli hükümler

İlgili programlarda, yönetmelikte tanımlanan lisans eğitimi için istenen asgari eğitim
süresini (sömestr, yarıyıl ve yıl) tamamlamamış olan veya toplam eğitim saatleri
yetersiz olduğu anlaşılan veya almış olduğu derslerin ilgili alan açısından asgari zorunlu
veya branş derslerinden farklı olduğu görülen başvuru sahipleri için benzer veya yakın
branşlarda ön lisans denkliği açısından program ve derece eşdeğerliliği çalışması yapılır.
Burada da eşdeğerlik saptanamayanların başvurusu reddedilir.
Klinik Pratik Uygulama eğitimi model ve hasta üzerinde yapılan uygulama ve sınavları
kapsar. Hakkında klinik uygulamalı eğitimi kararı alınan ilgililerin, klinik uygulamalı
eğitimi sonunda başarısız olması durumunda, en fazla iki kez aynı eğitimi alabilir.
Başarısız olması durumunda başka bir üniversitede eğitim alabilir. Yine başarısız olması
durumunda başvurusu reddedilir.
Seviye Tespit Sınavları, ÖSYM tarafından yapılan “Diş hekimliği Bilim alanına mahsus
yazılı seviye tespit sınavı”nı (STS) ve Üniversitelerce yapılan “Diş Hekimliği Bilim alanı
için ilmi hüviyet tespiti amacıyla yapılan “yapılandırılmış klinik sınavları” kapsar.
STS yerine kabul edilebilecek sınavlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen muadil sınavlardan, STS baraj puanına
eşdeğer kabul edilen puanları almış olan (puan verilmeyen geçme ve kalma esasına
dayalı olan sınavlardan ise “geçmiş” veya “başarılı” olan) başvuru sahiplerinden ek
olarak tekrar STS istenmez.
Amerikan National Board Dental Examination (NBDE) sınavı diş hekimliği bilim alanındaki
seviye tespit sınavına muadil sınav olarak kabul edilir.
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MADDE 14 - (1) İlgili programlarda, yönetmelikte tanımlanan lisans eğitimi için istenen
asgari eğitim süresi (sömestr, yarı yıl, yıl), toplam eğitim saati ve transkript içeriği
incelenerek ilgili program için uygun bulunduğunda; lisans eğitimi dışında ayrıca tıpta
veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini de tamamlamış olan başvuru sahipleri için;
yukarıdaki ilgili maddeler kapsamında gerekli olduğunda SBYS uygulanır ancak klinik
pratik eğitim yapması istenmez.

Yeniden inceleme
MADDE 15 – (1) Başvuru sahibinin, dosyasının yeniden incelenmesini talep etmesi
halinde Komisyon, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
ve bu Yönerge kapsamında başvuruyu inceler.
(2) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanmış bir başvuru hakkında
yeni bilgi ve belge sunulmadan inceleme istenmesi halinde başvuru talebi Komisyonca
incelenmeksizin reddedilir.
Komisyona ilişkin kayıtlar
MADDE 16 - (1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak
kararlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek
suretiyle muhafaza edilir.
Yürürlük
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MADDE 17 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 - (1) Bu yönerge hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN
YETİŞTİRME PROGRAMLARI
DENKLİK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARI
DENKLİK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak
Amaç ve kapsam
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MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; yurt dışı yükseköğretim kurumlarının eğitim bilimleri ve
öğretmen yetiştirme programlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kuruluna tanıma
ve denklik başvurusunda bulunan adayların almış oldukları eğitimin yürürlükteki
mevzuat hükümleri uyarınca incelenmesi, alan ve derece tespitinin yapılması, başvuru
hakkında denklik, ret, iade ya da seviye ve yeterlik belirleme sistemi (SYBS) işlemlerinin
uygulanmasına yönelik hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 05.12.2017 tarih ve
30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve
Denklik Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Alan Değerlendirme Kriterleri ve İnceleme
Dosyaların incelenmesi
MADDE 3 – (1) Diplomayı veren yurt dışı yükseköğretim kurumu, mezun olunan alan ve
derece, eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), ders içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve
uygulama saatini gösteren transkript ve varsa diploma eki ile ilgili diğer resmi belgeler
incelenir.

(2) Komisyon, başvuru sahibinin aldığı eğitim ve öğretimin, Türkiye’deki ilgili program
sonucunda elde edilen öğrenme kazanım ve yetkinliklerini sağlayıp sağlayamayacağı
hususunda inceleme yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denklik Değerlendirme İşlemleri
SYBS işlemlerinin uygulanmayacağı durumlar
MADDE 4 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurtdışı yükseköğretim
kurumundan alınmış diplomaların ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlaması
durumunda; mezun olunan alan ve derece, eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), ders içeriği,
alınan AKTS, toplam eğitim ve uygulama saatinin uygun bulunması halinde mezun olunan
program:
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a) Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiği
uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen bir program ise,
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama
kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda, yine Kurul tarafından belirlenen sıralama
dilimine giriyorsa,
c) ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurt dışı yükseköğretim kurumlarının ilgili
programlarından, başka yükseköğretim kurumlarından ders transferi
yapılmaksızın mezun olunmuş ise,
eğitimin içeriği ülkemizde verilen eğitime eş değer sayılarak Komisyon, mevzuat
hükümleri çerçevesinde doğrudan denklik işlemi yapılması kararı alır.
(2) Yapılan incelemeler sonucu, denkliği talep edilen diplomaya esas yükseköğretim
programının alanı, derecesi, içeriği, düzeyi, türü ve süresi bakımından Türk yükseköğretim
sistemindeki ilgili programlara eş değer görülmemesi hâlinde, gerekçesi belirtilmek
suretiyle denklik talebinin reddi yönünde görüş bildirir.
SYBS işlemlerinin uygulanacağı durumlar
MADDE 5 - (1) Komisyon, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı
yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalardan mezun olunan alan ve derece,

eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), ders içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve uygulama
saati ve ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlayan ancak 4 üncü maddenin
birinci fıkrası kapsamına girmeyen diploma sahipleri için SYBS işlemine tabi tutulmaları
yönünde görüş bildirebilir.
(2) Mezun olunan programın, 4 üncü maddenin birinci fıkrası dışında olması ve Türk
yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar ve yetkinlikler,
öğretim dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler konusunda
eksikliğin tespit edilmesi veya tereddüt oluşması halinde, başvuru sahibinin mezun
olduğu ülkedeki Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme eğitiminin Türk Eğitim Bilimleri ve
Öğretmen Yetiştirme eğitimi ile olan uyumunu da dikkate alarak ilgililere eksik veya yetersiz
bulunan dersler bakımından SYBS işlemleri uygulanması yönünde görüş bildirebilir.

MADDE 6 - (1) Komisyon tarafından meslek alanında doktora veya üstü unvana sahip
başvuru sahiplerinin lisans ve yüksek lisans diploma denklik başvuruları incelenirken
mesleki deneyimleri, çalışmış oldukları kurumlar ve bu kurumların uygulamalarının
ülkemizdeki Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanındaki uygulamaları ile uyumu
göz önünde bulundurulur. Doktora sonrası en az 3 yıl çalışmış kişilerin durumlarını
belgelemeleri ve mevzuatın gerektirdiği diğer koşulları sağlamaları şartıyla SYBS
kapsamında yapılacak yeterlik ölçme, değerlendirme ve tespit işlemlerine tabi tutulup
tutulmayacakları yönünde görüş bildirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Bilim Alanları Danışma
Komisyonunun Oluşumu, Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Görevleri ve
Çalışması
Komisyonun oluşumu
MADDE 7 - (1) Komisyon, yükseköğretim kurumlarının eğitim bilimleri ve öğretmen
yetiştirme programlarında görev yapan en az doktor öğretim üyesi unvanına sahip
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Akademik unvan ve mesleki tecrübe sahiplerinin başvurularında göz önünde
bulundurulması gereken hususlar

öğretim üyeleri arasından iki yıllık süreyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
görevlendirilen beş üyeden oluşur. Gerektiğinde ihtiyaç duyulan alanda belirtilen
kriterlere haiz öğretim üyesi Komisyon Başkanının teklifi ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının oluru ile Komisyonda görevlendirilebilir.
(2) Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Başkanın yokluğunda komisyon
üyeleri arasından bir üye komisyona başkanlık eder.
(3) Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Mazeret bildirmeksizin
üst üste üç toplantıya katılmayan veya en az üç ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği
kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, aynı usulle yeni üye
görevlendirilir.
(4) Hukuka ve etik kurallara aykırı eylemi tespit edilen komisyon üyesinin görevi,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer.
Komisyonun bağımsızlığı ve tarafsızlığı
MADDE 8 – (1) Komisyon, dosyaların akademik incelemesinde tamamen bağımsızdır.
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(2) Komisyon üyeleri, görev ve yetki alanlarına giren konularda doğrudan veya dolaylı
olarak taraf olamazlar. Aksine davrandığı tespit edilen komisyon üyelerinin görevi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca sona erdirilir.
(3) Komisyon üyeleri yaptıkları incelemeyle ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının izni olmaksızın açıklayamazlar.
(4) Komisyon üyeleri, incelenen dosyalar ile ilgili bilgileri, 07.04.2016 tarihli ve 29677
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
gereğince herhangi bir şekilde kullanamazlar.
Komisyonun görevleri
MADDE 9 – (1) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Bilim Alanı Danışma
Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Akademik alan tespitini yapmak.
b) Öğrenim derece ve düzeyini belirlemek.

c) Denklik talebinin reddi, doğrudan denklik verilmesi, SYBS işlemlerine tabi
tutulması veya dosyanın iadesi hususlarında görüş bildirmek.
d) İnceleme, araştırma ve raporlandırma kapsamında gerekli diğer işlemleri
yapmak ve bu hususlarda hazırlayacakları raporları Tanıma ve Denklik
Komisyonuna sunmak.
Komisyonun çalışması
MADDE 10 – (1) – (1) Komisyon, en az 3 (üç) üye ile ayda en az 1 (bir) kez toplanır ve
katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantıda çekimser oy kullanılamaz.
(2) Komisyon çalışmalarında ilgilinin almış olduğu eğitimin düzey ve içeriği ile ilgili olarak
yükseköğretim kurumlarından görüş alabilir. Ancak Komisyon bu görüş ile bağlı değildir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yeniden inceleme
MADDE 11 – (1) Başvuru sahibinin, dosyasının yeniden incelenmesini talep etmesi
halinde Komisyon, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
ve bu Yönerge kapsamında başvuruyu inceler.
(2) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanmış bir başvuru hakkında
yeni bilgi ve belge sunulmadan inceleme istenmesi halinde başvuru talebi Komisyonca
incelenmeksizin reddedilir.
Komisyona ilişkin kayıtlar
MADDE 12 - (1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak
kararlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek
suretiyle muhafaza edilir.
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(3) Komisyonun yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarla yapacağı yazışmalar
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu yönerge hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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HUKUK ROGRAMLARI DENKLİK
İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
HUKUK PROGRAMLARI DENKLİK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; yurt dışı yükseköğretim kurumlarının hukuk programlarından
mezun olan ve Yükseköğretim Kuruluna tanıma ve denklik başvurusunda bulunan
adayların almış oldukları eğitimin yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca incelenmesi,
alan ve derece tespitinin yapılması, başvuru hakkında denklik, ret, iade ya da seviye ve
yeterlik belirleme sistemi (SYBS) işlemlerinin uygulanmasına yönelik hususları kapsar.

MADDE 2- (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 05.12.2017 tarih ve
30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve
Denklik Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Alan Değerlendirme Kriterleri ve İnceleme
Dosyaların incelenmesi
MADDE 3– (1) Diplomayı veren yurt dışı yükseköğretim kurumu, mezun olunan alan ve
derece, eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), ders içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve
uygulama saatini gösteren transkript ve varsa diploma eki ile ilgili diğer resmi belgeler
incelenir.
(2) Komisyon, başvuru sahibinin aldığı eğitim ve öğretimin, Türkiye’deki ilgili program
sonucunda elde edilen öğrenme kazanım ve yetkinliklerini sağlayıp sağlayamayacağı
hususunda inceleme yapar.
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Dayanak

ÜCÜNCÜ BÖLÜM
Denklik Değerlendirme İşlemleri
SYBS işlemlerinin uygulanmayacağı durumlar
MADDE 4 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurtdışı yükseköğretim
kurumundan alınmış diplomaların ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlaması
durumunda; mezun olunan alan ve derece, eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), ders
içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve uygulama saatinin uygun bulunması halinde
mezun olunan program:
a) Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiği
uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen bir program ise,
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama
kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda, yine Kurul tarafından belirlenen sıralama
dilimine giriyorsa,
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c) ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurt dışı yükseköğretim kurumlarının ilgili
programlarından, başka yükseköğretim kurumlarından ders transferi
yapılmaksızın mezun olunmuş ise,
eğitimin içeriği ülkemizde verilen eğitime eş değer sayılarak Komisyon, mevzuat
hükümleri çerçevesinde doğrudan denklik işlemi yapılması kararı alır.
(2) Yapılan incelemeler sonucu, denkliği talep edilen diplomaya esas yükseköğretim
programının alanı, derecesi, içeriği, düzeyi, türü ve süresi bakımından Türk yükseköğretim
sistemindeki ilgili programlara eş değer görülmemesi hâlinde, gerekçesi belirtilmek
suretiyle denklik talebinin reddi yönünde görüş bildirir.
SYBS işlemlerinin uygulanacağı durumlar
MADDE 5 - (1) Komisyon, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı
yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalardan mezun olunan alan ve derece,
eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), ders içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve uygulama
saati ve ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlayan ancak 4 üncü maddenin
birinci fıkrası kapsamına girmeyen diploma sahipleri için SYBS işlemine tabi tutulmaları
yönünde görüş bildirebilir.
2) Mezun olunan programın 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilenlerin dışında

olması ve Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel kazanımlar
ve yetkinlikler, öğretim dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler
konusunda eksikliğin tespit edilmesi veya tereddüt oluşması hâlinde, başvuru sahibinin
mezun olduğu ülkedeki hukuk eğitiminin Türkiye’deki hukuk eğitimi ile olan uyumunu da
dikkate alarak ilgililere eksik veya yetersiz bulunan dersler bakımından SYBS işlemleri
uygulanması yönünde görüş bildirebilir.
Akademik unvan ve mesleki tecrübe sahiplerinin başvurularında göz önünde
bulundurulması gereken hususlar
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MADDE 6 - (1) Komisyon tarafından meslek alanında doktora veya üstü unvana sahip
başvuru sahiplerinin lisans ve yüksek lisans diploma denklik başvuruları incelenirken
mesleki deneyimleri, çalışmış oldukları kurumlar ve bu kurumların uygulamalarının
ülkemizdeki hukuk alanındaki uygulamaları ile uyumu göz önünde bulundurulur.
Doktora sonrası en az 3 yıl çalışmış kişilerin durumlarını belgelemeleri ve mevzuatın
gerektirdiği diğer koşulları sağlamaları şartıyla SYBS kapsamında yapılacak yeterlik
ölçme, değerlendirme ve tespit işlemlerine tabi tutulup tutulmayacakları yönünde görüş
bildirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hukuk Bilim Alanı Danışma Komisyonunun Oluşumu, Bağımsızlığı
ve Tarafsızlığı, Görevleri ve Çalışması
Komisyonun oluşumu
MADDE 7 - (1) Komisyon, yükseköğretim kurumlarının hukuk programlarında görev
yapan en az doktor öğretim üyesi unvanına sahip öğretim üyeleri arasından iki yıllık
süreyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.
Gerektiğinde ihtiyaç duyulan alanda belirtilen kriterlere haiz öğretim üyesi Komisyon
Başkanının teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının oluru ile Komisyonda
görevlendirilebilir.
(2) Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Başkanın yokluğunda komisyon
üyeleri arasından bir üye komisyona başkanlık eder.

(3) Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Mazeret bildirmeksizin üst
üste üç toplantıya katılmayan veya en az üç ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği kendiliğinden
sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, aynı usulle yeni üye seçilir.
(4) Hukuka ve etik kurallara aykırı eylemi tespit edilen komisyon üyesinin görevi,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer.
Komisyonun bağımsızlığı ve tarafsızlığı
MADDE 8 – (1) Komisyon, dosyaların akademik açıdan incelemesinde tamamen
bağımsızdır.
(2) Komisyon üyeleri, görev ve yetki alanlarına giren konularda doğrudan veya dolaylı
olarak taraf olamazlar. Aksine davrandığı tespit edilen komisyon üyelerinin görevi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca sona erdirilir.
(3) Komisyon üyeleri yaptıkları incelemeyle ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının izni olmaksızın açıklayamazlar.
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(4) Komisyon üyeleri, incelenen dosyalar ile ilgili bilgileri, 07.04.2016 tarihli ve 29677
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
gereğince herhangi bir şekilde kullanamazlar.
Komisyonun görevleri
MADDE 9 – (1) Hukuk Bilim Alanı Danışma Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Akademik alan tespitini yapmak.
b) Öğrenim derece ve düzeyini belirlemek
c) Denklik talebinin reddi, doğrudan denklik verilmesi, SYBS işlemlerine tabi
tutulması veya dosyanın iadesi hususlarında görüş bildirmek.
d) İnceleme, araştırma ve raporlandırma kapsamında gerekli diğer işlemleri
yapmak ve bu hususlarda hazırlayacakları raporları Tanıma ve Denklik
Komisyonuna sunmak.
Komisyonun çalışması
MADDE 10 – (1) Komisyon, en az 3 üye ile ayda en az 1 kez toplanır ve katılanların salt
çoğunluğu ile karar alır. Toplantıda çekimser oy kullanılamaz.

(2) Komisyon ilgilinin almış olduğu eğitimin düzey ve içeriği ile ilgili olarak yükseköğretim
kurumlarından görüş alabilir. Ancak Komisyon bu görüş ile bağlı değildir.
(Komisyonun yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarla yapacağı yazışmalar Tanıma
ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yeniden inceleme

(2) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanmış bir başvuru hakkında
yeni bilgi ve belge sunulmadan inceleme istenmesi halinde başvuru talebi Komisyonca
incelenmeksizin reddedilir.
Komisyona ilişkin kayıtlar
MADDE 12 - (1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak
kararlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek
suretiyle muhafaza edilir.
Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu yönerge hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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MADDE 11 – (1) Başvuru sahibinin, dosyasının yeniden incelenmesini talep etmesi
halinde Komisyon, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
ve bu Yönerge kapsamında başvuruyu inceler.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
PROGRAMLARI DENKLİK İŞLEMLERİ
YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI DENKLİK İŞLEMLERİ
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak
Amaç ve kapsam
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MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; yurt dışı yükseköğretim kurumlarının iktisadi ve idari
bilimler programlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kuruluna tanıma ve denklik
başvurusunda bulunan adayların almış oldukları eğitimin yürürlükteki mevzuat hükümleri
uyarınca incelenmesi, alan ve derece tespitinin yapılması, başvuru hakkında denklik,
ret, iade ya da seviye ve yeterlik belirleme sistemi (SYBS) işlemlerinin uygulanmasına
yönelik hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 05.12.2017 tarih ve
30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve
Denklik Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Alan Değerlendirme Kriterleri ve İnceleme
Dosyaların incelenmesi
MADDE 3 – (1) Diplomayı veren yurt dışı yükseköğretim kurumu, mezun olunan alan ve
derece, eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), ders içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve
uygulama saatini gösteren transkript ve varsa diploma eki ile ilgili diğer resmi belgeler
incelenir.

(2) Komisyon, başvuru sahibinin aldığı eğitim ve öğretimin, Türkiye’deki ilgili program
sonucunda elde edilen öğrenme kazanım ve yetkinliklerini sağlayıp sağlayamayacağı
hususunda inceleme yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denklik Değerlendirme İşlemleri
SYBS işlemlerinin uygulanmayacağı durumlar
MADDE 4 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurtdışı yükseköğretim
kurumundan alınmış diplomaların ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlaması
durumunda; mezun olunan alan ve derece, eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), ders
içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve uygulama saatinin uygun bulunması halinde
mezun olunan program:
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a) Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiği
uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen bir program ise,
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama
kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda, yine Kurul tarafından belirlenen sıralama
dilimine giriyorsa,
c) ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurt dışı yükseköğretim kurumlarının ilgili
programlarından, başka yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmaksızın
mezun olunmuş ise,
eğitimin içeriği ülkemizde verilen eğitime eş değer sayılarak Komisyon mevzuat
hükümleri çerçevesinde doğrudan denklik işlemi yapılması kararı alır.

(2) Yapılan incelemeler sonucu, denkliği talep edilen diplomaya esas yükseköğretim programının alanı, derecesi, içeriği, düzeyi, türü ve süresi bakımından Türk
yükseköğretim sistemindeki ilgili programlara eş değer görülmemesi hâlinde,
gerekçesi belirtilmek suretiyle denklik talebinin reddi yönünde görüş bildirir.
SYBS işlemlerinin uygulanacağı durumlar
MADDE 5 - (1) Komisyon, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı
yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalardan mezun olunan alan ve derece,
eğitim süresi (sömestr-yarıyıl-yıl), ders içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve uygulama

saati ve ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlayan ancak 4 üncü maddenin
birinci fıkrası kapsamına girmeyen diploma sahipleri için SYBS işlemine tabi tutulmaları
yönünde görüş bildirebilir.
(2) Mezun olunan programın 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilenlerin dışında
olması ve Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel kazanımlar
ve yetkinlikler, öğretim dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler
konusunda eksikliğin tespit edilmesi veya tereddüt oluşması hâlinde, başvuru sahibinin
mezun olduğu ülkedeki iktisadi ve idari bilimler alanları eğitiminin Türkiye’deki iktisadi ve
idari bilimler alanları eğitimi ile olan uyumunu da dikkate alarak ilgililere eksik veya yetersiz
bulunan dersler bakımından SYBS işlemleri uygulanması yönünde görüş bildirebilir.

MADDE 6 - (1) Komisyon tarafından meslek alanında doktora veya üstü unvana sahip
başvuru sahiplerinin lisans ve yüksek lisans diploma denklik başvuruları incelenirken mesleki
deneyimleri, çalışmış oldukları kurumlar ve bu kurumların uygulamalarının ülkemizdeki
iktisadi ve idari bilimler alanlarındaki uygulamaları ile uyumu göz önünde bulundurulur.
Doktora sonrası en az 3 yıl çalışmış kişilerin durumlarını belgelemeleri ve mevzuatın
gerektirdiği diğer koşulları sağlamaları şartıyla SYBS kapsamında yapılacak yeterlik ölçme,
değerlendirme ve tespit işlemlerine tabi tutulup tutulmayacakları yönünde görüş bildirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İktisadi ve İdari Bilimler Alanları Danışma Komisyonunun
Oluşumu, Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Görevleri ve Çalışması
Komisyonun oluşumu
MADDE 7 - (1) Komisyon, yükseköğretim kurumlarının iktisadi ve idari bilimler
programlarında görev yapan en az doktor öğretim üyesi unvanına sahip öğretim üyeleri
arasından iki yıllık süreyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen
beş üyeden oluşur. Gerektiğinde ihtiyaç duyulan alanda belirtilen kriterlere haiz öğretim
üyesi Komisyon Başkanının teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının oluru ile
Komisyonda görevlendirilebilir.
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Akademik unvan ve mesleki tecrübe sahiplerinin başvurularında göz önünde
bulundurulması gereken hususlar

(2) Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Başkanın yokluğunda komisyon
üyeleri arasından bir üye komisyona başkanlık eder.
(3) Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Mazeret bildirmeksizin
üst üste üç toplantıya katılmayan veya en az üç ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği
kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için aynı usulle yeni üye seçilir.
(4) Hukuka ve etik kurallara aykırı eylemi tespit edilen komisyon üyesinin görevi,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer.
Komisyonun bağımsızlığı ve tarafsızlığı
MADDE 8 – (1) Komisyon, dosyaların akademik açıdan incelemesinde tamamen
bağımsızdır.
(2) Komisyon üyeleri, görev ve yetki alanlarına giren konularda doğrudan veya dolaylı
olarak taraf olamazlar. Aksine davrandığı tespit edilen komisyon üyelerinin görevi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca sona erdirilir.
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(3) Komisyon üyeleri yaptıkları incelemeyle ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının izni olmaksızın açıklayamazlar.
(4) Komisyon üyeleri, incelenen dosyalar ile ilgili bilgileri, 07.04.2016 tarihli ve 29677
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
gereğince herhangi bir şekilde kullanamazlar.
Komisyonun görevleri
MADDE 9 – (1) İktisadi ve İdari Bilimler Alanları Danışma Komisyonunun görevleri
şunlardır:
a) Akademik alan tespitini yapmak.
b) Öğrenim derece ve düzeyini belirlemek.
c) Denklik talebinin reddi, doğrudan denklik verilmesi, SYBS işlemlerine tabi
tutulması veya dosyanın iadesi hususlarında görüş bildirmek.
d) İnceleme, araştırma ve raporlandırma kapsamında gerekli diğer işlemleri
yapmak ve bu hususlarda hazırlayacakları raporları Tanıma ve Denklik
Komisyonuna sunmak.

Komisyonun çalışması
MADDE 10 – (1) Komisyon, en az 3 (üç) üye ile ayda en az 1 (bir) kez toplanır ve
katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantıda çekimser oy kullanılamaz.
(2) Komisyon, ilgilinin almış olduğu eğitimin düzeyi ve içeriği ile ilgili olarak yükseköğretim
kurumlarından görüş alabilir. Ancak Komisyon bu görüş ile bağlı değildir.
(3) Komisyonun yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarla yapacağı yazışmalar
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

MADDE 11 – (1) Başvuru sahibinin, dosyasının yeniden incelenmesini talep etmesi
halinde Komisyon, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
ve bu Yönerge kapsamında başvuruyu inceler.
(2) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanmış bir başvuru hakkında
yeni bilgi ve belge sunulmadan inceleme istenmesi halinde başvuru talebi Komisyonca
incelenmeksizin reddedilir.
Komisyona ilişkin kayıtlar
MADDE 12 - (1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak
kararlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek
suretiyle muhafaza edilir.
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Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu yönerge hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür
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İLAHİYAT, FELSEFE, SOSYOLOJİ
PROGRAMLARI DENKLİK İŞLEMLERİ
YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
İLAHİYAT, FELSEFE, SOSYOLOJİ PROGRAMLARI DENKLİK
İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak
Amaç ve kapsam
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MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; yurt dışı yükseköğretim kurumlarının ilahiyat, felsefe ve
sosyoloji programlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kuruluna tanıma ve denklik
başvurusunda bulunan adayların almış oldukları eğitimin yürürlükteki mevzuat hükümleri
uyarınca incelenmesi, alan ve derece tespitinin yapılması, başvuru hakkında denklik,
ret, iade ya da seviye ve yeterlik belirleme sistemi (SYBS) işlemlerinin uygulanmasına
yönelik hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 05.12.2017 tarih ve
30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve
Denklik Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Alan Değerlendirme Kriterleri ve İnceleme
Dosyaların incelenmesi
MADDE 3 – (1) Diplomayı veren yurt dışı yükseköğretim kurumu, mezun olunan alan ve
derece, eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), ders içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve
uygulama saatini gösteren transkript ve varsa diploma eki ile ilgili diğer resmi belgeler
incelenir.

(2) Komisyon, başvuru sahibinin aldığı eğitim ve öğretimin, Türkiye’deki ilgili program
sonucunda elde edilen öğrenme kazanım ve yetkinliklerini sağlayıp sağlayamayacağı
hususunda inceleme yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denklik Değerlendirme İşlemleri
SYBS işlemlerinin uygulanmayacağı durumlar
MADDE 4 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurtdışı yükseköğretim
kurumundan alınmış diplomaların ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlaması
durumunda; mezun olunan alan ve derece, eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), ders
içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve uygulama saatinin uygun bulunması halinde
mezun olunan program:
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a) Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiği
uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen bir program ise,
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama
kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda, yine Kurul tarafından belirlenen sıralama
dilimine giriyorsa,
c) ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurt dışı yükseköğretim kurumlarının ilgili
programlarından, başka yükseköğretim kurumlarından ders transferi
yapılmaksızın mezun olunmuş ise,
eğitimin içeriği ülkemizde verilen eğitime eş değer sayılarak Komisyon mevzuat
hükümleri çerçevesinde doğrudan denklik işlemi yapılması kararı alır.
(2) Yapılan incelemeler sonucu, denkliği talep edilen diplomaya esas yükseköğretim
programının alanı, derecesi, içeriği, düzeyi, türü ve süresi bakımından Türk yükseköğretim
sistemindeki ilgili programlara eş değer görülmemesi hâlinde, gerekçesi belirtilmek
suretiyle denklik talebinin reddi yönünde görüş bildirir.
SYBS işlemlerinin uygulanacağı durumlar
MADDE 5 - (1) Komisyon, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı
yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalardan mezun olunan alan ve derece,

eğitim süresi (sömestr-yarıyıl-yıl), ders içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve uygulama
saati ve ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlayan ancak 4 üncü maddenin
birinci fıkrası kapsamına girmeyen diploma sahipleri için SYBS işlemine tabi tutulmaları
yönünde görüş bildirebilir.
(2) Mezun olunan programın 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilenlerin dışında
olması ve Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel kazanımlar
ve yetkinlikler, öğretim dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler
konusunda eksikliğin tespit edilmesi veya tereddüt oluşması hâlinde, başvuru sahibinin
mezun olduğu ülkedeki ilahiyat, felsefe veya sosyoloji eğitiminin Türkiye’deki ilahiyat,
felsefe veya sosyoloji eğitimi ile olan uyumunu da dikkate alarak ilgililere eksik veya yetersiz
bulunan dersler bakımından SYBS işlemleri uygulanması yönünde görüş bildirebilir.

MADDE 6 - (1) Komisyon tarafından meslek alanında doktora veya üstü unvana sahip
başvuru sahiplerinin lisans ve yüksek lisans diploma denklik başvuruları incelenirken
mesleki deneyimleri, çalışmış oldukları kurumlar ve bu kurumların uygulamalarının
ülkemizdeki ilahiyat, felsefe ve sosyoloji alanındaki uygulamaları ile uyumu göz önünde
bulundurulur. Doktora sonrası en az 3 yıl çalışmış kişilerin durumlarını belgelemeleri ve
mevzuatın gerektirdiği diğer koşulları sağlamaları şartıyla SYBS kapsamında yapılacak
yeterlik ölçme, değerlendirme ve tespit işlemlerine tabi tutulup tutulmayacakları
yönünde görüş bildirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji Bilim Alanı Danışma Komisyonunun
Oluşumu, Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Görevleri ve Çalışması
Komisyonun oluşumu
MADDE 7 - (1) Komisyon, yükseköğretim kurumlarının ilahiyat, felsefe ve sosyoloji
programlarında görev yapan en az doktor öğretim üyesi unvanına sahip öğretim üyeleri
arasından iki yıllık süreyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen
beş üyeden oluşur. Gerektiğinde ihtiyaç duyulan alanda belirtilen kriterlere haiz öğretim
üyesi Komisyon Başkanının teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının oluru ile
Komisyonda görevlendirilebilir.
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Akademik unvan ve mesleki tecrübe sahiplerinin başvurularında göz önünde
bulundurulması gereken hususlar

(2) Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Başkanın yokluğunda komisyon
üyeleri arasından bir üye komisyona başkanlık eder.
(3) Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Mazeret bildirmeksizin
üst üste üç toplantıya katılmayan veya en az üç ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği
kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için aynı usulle yeni üye seçilir.
(4) Hukuka ve etik kurallara aykırı eylemi tespit edilen komisyon üyesinin görevi,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer.
Komisyonun bağımsızlığı ve tarafsızlığı
MADDE 8 – (1) Komisyon, dosyaların akademik açıdan incelemesinde tamamen
bağımsızdır.
(2) Komisyon üyeleri, görev ve yetki alanlarına giren konularda doğrudan veya dolaylı
olarak taraf olamazlar. Aksine davrandığı tespit edilen komisyon üyelerinin görevi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca sona erdirilir.
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(3) Komisyon üyeleri yaptıkları incelemeyle ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının izni olmaksızın açıklayamazlar.
(4) Komisyon üyeleri, incelenen dosyalar ile ilgili bilgileri, 07.04.2016 tarihli ve 29677
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
gereğince herhangi bir şekilde kullanamazlar.
Komisyonun görevleri
MADDE 9 – (1) İlahiyat, Felsefe ve Sosyoloji Bilim Alanı Danışma Komisyonunun
görevleri şunlardır:
a) Akademik alan tespitini yapmak.
b) Öğrenim derece ve düzeyini belirlemek.
c) Denklik talebinin reddi, doğrudan denklik verilmesi, SYBS işlemlerine tabi
tutulması veya dosyanın iadesi hususlarında görüş bildirmek.
d) İnceleme, araştırma ve raporlandırma kapsamında gerekli diğer işlemleri
yapmak ve bu hususlarda hazırlayacakları raporları Tanıma ve Denklik
Komisyonuna sunmak.

Komisyonun çalışması
MADDE 10 – (1) Komisyon, en az 3 (üç) üye ile ayda en az 1 (bir) kez toplanır ve
katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantıda çekimser oy kullanılamaz.
(2) Komisyon, ilgilinin almış olduğu eğitimin düzeyi ve içeriği ile ilgili olarak yükseköğretim
kurumlarından görüş alabilir. Ancak Komisyon bu görüş ile bağlı değildir.
(3) Komisyonun yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarla yapacağı yazışmalar
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

MADDE 11 – (1) Başvuru sahibinin, dosyasının yeniden incelenmesini talep etmesi
halinde Komisyon, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
ve bu Yönerge kapsamında başvuruyu inceler.
(2) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanmış bir başvuru hakkında
yeni bilgi ve belge sunulmadan inceleme istenmesi halinde başvuru talebi Komisyonca
incelenmeksizin reddedilir.
Komisyona ilişkin kayıtlar
MADDE 12 - (1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak
kararlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek
suretiyle muhafaza edilir.
Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu yönerge hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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MİMARLIK PROGRAMLARI DENKLİK
İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
MİMARLIK PROGRAMLARI DENKLİK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; yurt dışı yükseköğretim kurumlarının mimarlık programlarından
mezun olan ve Yükseköğretim Kuruluna tanıma ve denklik başvurusunda bulunan adayların
almış oldukları eğitimin yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca incelenmesi, alan ve
derece tespitinin yapılması, başvuru hakkında denklik, ret, iade ya da seviye ve yeterlik
belirleme sistemi (SYBS) işlemlerinin uygulanmasına yönelik hususları kapsar.

MADDE 2 - (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 05.12.2017 tarih ve
30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve
Denklik Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Alan Değerlendirme Kriterleri ve İnceleme
Dosyaların incelenmesi
MADDE 3 – (1) Diplomayı veren yurt dışı yükseköğretim kurumu, mezun olunan alan ve
derece, eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), ders içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve
uygulama saatini gösteren transkript ve varsa diploma eki ile ilgili diğer resmi belgeler
incelenir.
(2) Komisyon, başvuru sahibinin aldığı eğitim ve öğretimin, Türkiye’deki ilgili program
sonucunda elde edilen öğrenme kazanım ve yetkinliklerini sağlayıp sağlayamayacağı
hususunda inceleme yapar.
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Dayanak

ÜCÜNCÜ BÖLÜM
Denklik İşlemleri
SYBS işlemlerinin uygulanmayacağı durumlar
MADDE 4 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurtdışı yükseköğretim
kurumundan alınmış diplomaların ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlaması
durumunda; mezun olunan alan ve derece, eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), ders
içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve uygulama saatinin uygun bulunması halinde
mezun olunan program:
a) Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiği
uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen bir program ise,
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama
kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda, yine Kurul tarafından belirlenen sıralama
dilimine giriyorsa,
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c) ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurt dışı yükseköğretim kurumlarının ilgili
programlarından, başka yükseköğretim kurumlarından ders transferi
yapılmaksızın mezun olunmuş ise,
eğitimin içeriği ülkemizde verilen eğitime eş değer sayılarak Komisyon mevzuat
hükümleri çerçevesinde doğrudan denklik işlemi yapılması kararı alır.
(2) Yapılan incelemeler sonucu, denkliği talep edilen diplomaya esas yükseköğretim
programının alanı, derecesi, içeriği, düzeyi, türü ve süresi bakımından Türk yükseköğretim
sistemindeki ilgili programlara eş değer görülmemesi hâlinde, gerekçesi belirtilmek
suretiyle denklik talebinin reddi yönünde görüş bildirir.
SYBS işlemlerinin uygulanacağı durumlar
MADDE 5 - (1) Komisyon, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı
yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalardan mezun olunan alan ve derece,
eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), ders içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve uygulama
saati ve ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlayan ancak 4 üncü maddenin
birinci fıkrası kapsamına girmeyen diploma sahipleri için SYBS işlemine tabi tutulmaları
yönünde görüş bildirebilir.
2) Mezun olunan programın 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilenlerin dışında

olması ve Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel kazanımlar
ve yetkinlikler, öğretim dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı
dersler konusunda eksikliğin tespit edilmesi veya tereddüt oluşması hâlinde, başvuru
sahibinin mezun olduğu ülkedeki mimarlık eğitiminin Türkiye’deki mimarlık eğitimi ile
olan uyumunu da dikkate alarak ilgililere eksik veya yetersiz bulunan dersler bakımından
SYBS işlemleri uygulanması yönünde görüş bildirebilir.
Akademik unvan ve mesleki tecrübe sahiplerinin başvurularında göz önünde
bulundurulması gereken hususlar
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MADDE 6 - (1) Komisyon tarafından meslek alanında doktora veya üstü unvana sahip
başvuru sahiplerinin lisans ve yüksek lisans diploma denklik başvuruları incelenirken
mesleki deneyimleri, çalışmış oldukları kurumlar ve bu kurumların uygulamalarının
ülkemizdeki mimarlık alanındaki uygulamaları ile uyumu göz önünde bulundurulur.
Doktora sonrası en az 3 yıl çalışmış kişilerin durumlarını belgelemeleri ve mevzuatın
gerektirdiği diğer koşulları sağlamaları şartıyla SYBS kapsamında yapılacak yeterlik
ölçme, değerlendirme ve tespit işlemlerine tabi tutulup tutulmayacakları yönünde görüş
bildirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mimarlık Bilim Alanı Danışma Komisyonunun Oluşumu,
Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Görevleri ve Çalışması
Komisyonun oluşumu
MADDE 7 - (1) Komisyon, yükseköğretim kurumlarının mimarlık programında görev
yapan en az doktor öğretim üyesi unvanına sahip öğretim üyeleri arasından iki yıllık süreyle
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Gerektiğinde
ihtiyaç duyulan alanda belirtilen kriterlere haiz öğretim üyesi Komisyon Başkanının teklifi
ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının oluru ile Komisyonda görevlendirilebilir.
(2) Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Başkanın yokluğunda komisyon
üyeleri arasından bir üye komisyona başkanlık eder.

(3) Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Mazeret bildirmeksizin
üst üste üç toplantıya katılmayan veya en az üç ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği
kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, aynı usulle yeni üye
görevlendirilir.
(4) Hukuka ve etik kurallara aykırı eylemi tespit edilen komisyon üyesinin görevi,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer.
Komisyonun bağımsızlığı ve tarafsızlığı
MADDE 8 – (1) Komisyon, dosyaların akademik açıdan incelemesinde tamamen
bağımsızdır.
(2) Komisyon üyeleri, görev ve yetki alanlarına giren konularda doğrudan veya dolaylı
olarak taraf olamazlar Aksine davrandığı tespit edilen komisyon üyelerinin görevi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca sona erdirilir.
(3) Komisyon üyeleri yaptıkları incelemeyle ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının izni olmaksızın açıklayamazlar.
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(4) Komisyon üyeleri, incelenen dosyalar ile ilgili bilgileri, 07.04.2016 tarihli ve 29677
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
gereğince herhangi bir şekilde kullanamazlar.
Komisyonun görevleri
MADDE 9 – (1) Mimarlık Bilim Alanı Danışma Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Akademik alan tespitini yapmak.
b) Öğrenim derece ve düzeyini belirlemek.
c) Denklik talebinin reddi, doğrudan denklik verilmesi, SYBS işlemlerine tabi
tutulması veya dosyanın iadesi hususlarında görüş bildirmek.
d) İnceleme, araştırma ve raporlandırma kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak
ve bu hususlarda hazırlayacakları raporları Tanıma ve Denklik Komisyonuna sunmak.
Komisyonun çalışması
MADDE 10 – (1) Komisyon, en az 3 üye ile ayda en az 1 kez toplanır ve katılanların salt
çoğunluğu ile karar alır. Toplantıda çekimser oy kullanılamaz.

(2) Komisyon, ilgilinin almış olduğu eğitimin düzey ve içeriği ile ilgili olarak yükseköğretim
kurumlarından görüş alabilir. Ancak Komisyon bu görüş ile bağlı değildir.
(3) Komisyonun yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarla yapacağı yazışmalar
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

MADDE 11 – (1) Komisyon, yurt dışı yükseköğretim kurumlarının mimarlık
programlarından alınan diplomaların denklik başvurularının değerlendirilmesinde,
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7/5 maddesi
çerçevesinde başvuru özelinde münferiden inceleme yapar. Münferiden incelenen
dosyadaki incelenen diploma Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim İle İlgili Belgelerin
Tanınmasına İlişkin Sözleşmeye taraf bir ülkeden alınmış ve mezun olunan yükseköğretim
kurumu, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama
kuruluşlarının Yükseköğretim Kurulu belirlenen dilimine giriyorsa, Yönetmeliğin 7/1-a
maddesi çerçevesinde SYBS uygulanmaksızın denklik işlemi yapılabilir. Ancak farklılık
tespit edilmesi durumunda SYBS uygulamalarına (ders tamlamama) tabi tutulabilir.
Yeniden inceleme
MADDE 12 – (1) Başvuru sahibinin, dosyasının yeniden incelenmesini talep etmesi
halinde Komisyon, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
ve bu Yönerge kapsamında başvuruyu inceler.
(2) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanmış bir başvuru hakkında
yeni bilgi ve belge sunulmadan inceleme istenmesi halinde yapılan başvuru Komisyonca
incelenmeksizin reddedilir.
Komisyona ilişkin kayıtlar
MADDE 13 - (1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak
kararlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek
suretiyle muhafaza edilir.
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İstisna durumlar

Yürürlük
MADDE 14 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 - (1) Bu yönerge hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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MÜHENDİSLİK PROGRAMLARININ
DENKLİK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
MÜHENDİSLİK PROGRAMLARININ DENKLİK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yurt dışı yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarından
mezun olan ve Yükseköğretim Kuruluna tanıma veya diploma denklik belgesi başvurusunda
bulunan adayların almış oldukları eğitimin yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca
incelenmesi, alan ve derece tespitinin yapılması, başvuru hakkında denklik, ret, iade ya da seviye
ve yeterlik belirleme sistemi (SYBS) işlemlerinin uygulanmasına yönelik hususları kapsar.

MADDE - 2 (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/p maddesi, 3458
sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve
Denklik Yönetmeliği ve 19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) AKTS (ECTS) : Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Ayrıntılı transkript (Ders içerikleri): Öğrenim süresi boyunca görülen bütün
dersler, yapılan stajlar ve projelerin muhteviyatını detaylıca gösteren ve diplomayı
düzenleyen yükseköğretim kurumu tarafından ya da ilgili ülkede bu belgeyi tanzim
etmekle görevli başka bir kurum tarafından düzenlenen ve düzenleyen kurumunun
ıslak imza, mühür, hologram ya da kaşesini havi resmî belgeyi,
c) Başkan: Yükseköğretim Kurulu Başkanını,
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Dayanak
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d) Çekirdek müfredat: Türk yükseköğretim sistemindeki her bir mühendislik
programı için ilgili programa özgü kazanımlarını kapsayan Bilim Alanı Danışma
Komisyonu tarafından hazırlanan ders çizelgesine göre, adayın öğrenim süreci
içerisinde almaması veya eksik alması durumunda “esaslı farklılık” kapsamında
ilgili “program profilini” bozacak olan meslekî dersler bütününü,
e) Daire: Kurul bünyesinde, tanıma ve denklik işlemlerini yürütmekle görevli
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığını,
f) Esaslı farklılık (Substantial difference): Lizbon Sözleşmesi esaslarına göre
yurtdışından alınan diplomanın yeterlikleri ile ulusal yeterlikler arasındaki,
başvuru sahibinin denklik talebinin nedeni olan yükseköğrenimin devamı,
araştırma çalışmaları ya da meslek icrasına engel teşkil edebilecek önemli ve
belirgin farklılıkları; ulusal yeterlikler kapsamında ilgili diplomadan beklenen
“genel müfredat” ve “çekirdek müfredat” ile ilgili kazanımların eksikliğini,
g) Genel müfredat: Türk yükseköğretim sistemindeki mühendislik programları
için mühendislik genel öğrenme kazanımlarını kapsayan, Mühendislik Bilim Alanı
Danışma Komisyonu tarafından hazırlanan ders çizelgesine göre, adayın öğrenim
süreci içerisinde almaması veya eksik alması durumunda “esaslı farklılık”
kapsamında “mühendislik profilini” bozacak olan dersler bütününü,
h) Komisyon: Mühendislik Bilim Alanı Danışma Komisyonunu,
i) Kurul: Yükseköğretim Kurulunu,
j) Öğrenme kazanımı: Herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra
bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri,
k) Program (Bölüm): Mühendislik alanında amaç, kapsam ve nitelik yönünden
bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın bilim dallarından
oluşan, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulamaların yapıldığı
belgelendirmeye dayalı eğitim ve öğretim birimini,
l) Programı tamamlayıcı ders: İlgili mühendislik profilini zenginleştirmek
amacıyla çekirdek ve genel müfredat dışında alınan dersler bütününü,
m) Seviye: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde bilgi, beceri ve yetkinliklerle
tanımlanmış sekiz düzeyden 5., 6. ve 7. düzeyleri,
n) Seviye tanımlayıcısı: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan seviyelere ait
bilgi, beceri ve yetkinlik tanımlarını,
o) Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS): Mezun olunan programla ilgili temel
kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler,
stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/veya tereddüt oluştuğunda

söz konusu programın niteliğine göre ders tamamlama, staj tamamlama,
proje yapma veya sınava tabi tutma gibi uygulamalardan birinin, birkaçının veya
tamamının kullanılarak kazanımların elde edilme düzeyini ölçme, değerlendirme
ve belirlemeye yönelik işlemler bütününü,
p) Transkript (Not Dökümü): Öğrencinin kayıt bilgilerini, yarıyıl/sömestrlara
göre alınmış derslerini, bu derslerdeki başarı durumunu (Harf ve ya not sistemi
açıklamasını), o ana kadar alınmış her bir dersin AKTS/ECTS ve derslerin toplam
AKTS/ECTS veya buna muadil kredi sistemi bilgilerini, not ortalamalarını,
gerçekleştirilmiş ise staj bilgilerini içeren, düzenleyen kurumunun ıslak imza,
mühür, hologram ya da kaşesini havi resmî belgeyi,
r) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ): Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu
olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, meslekî, genel ve
akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan
tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini,

İKİNCİ BÖLÜM
Alan Değerlendirme Kriterleri ve İnceleme
Değerlendirmeye esas alınacak asgari kriterler
MADDE 4 – (1) Mühendislik programlarının denklik işlemleri; 3458 sayılı Mühendislik ve
Mimarlık Hakkında Kanun, Yurtdışı Yükseköğretim Kurumları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde ifade edilen öğrenme kazanımları temel alınarak yapılır.
(2) Bu Yönerge kapsamına giren ön lisans, lisans ve yüksek lisans başvurularında
sırasıyla, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 5., 6. ve 7. seviyede yer alan yeterliliklerin
ortak öğrenme kazanımlarını ifade eden bilgi, beceri ve yetkinlikten oluşan seviye
tanımlayıcıları esas alınır.
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ifade eder.

Dosyaların incelenmesi
MADDE 5 - (1) Diplomayı veren yurt dışı yükseköğretim kurumu, mezun olunan alan ve
derece, eğitim süresi (sömestr, yarıyıl, yıl), ders içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve
uygulama saatini gösteren transkript ve varsa diploma eki ile ilgili diğer resmi belgeler
incelenir.
(2) Denklik incelemesi, diploma eki ve/veya transkript üzerinden yapılır. Ancak gerekli
görülen durumlarda Komisyon ayrıntılı transkript aslı ve yeminli tercüman tarafından
çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümelerini isteyebilir. Mezunda olması beklenen
öğrenme kazanımları, asgari ders ve stajlar ekteki çizelgelere (Mühendislik programları
ders çizelgeleri) göre incelenir. İnceleme sonrası SYBS uygulanmaksızın denklik, SYBS
uygulanması sonrası denklik, ret veya evrak iade kararı alınır.
SYBS işlemleri uygulanmaksızın denklik verilebilecek durumlar
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MADDE 6 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı yükseköğretim
kurumundan alınmış diplomaların ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlaması
şartıyla, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin aynı seviyesinde belirlenen; asgari eğitim
süresi (sömestr, yarı yıl, yıl), öğrenci iş yükü (AKTS), transkript ve/veya diploma eki
içeriği, genel, meslekî ve akademik yönelimleri dikkate alınarak değerlendirildiğinde
dosya üzerinden eş değer bulunan başvurular için:
a) Diploma alınan yurt dışı yükseköğretim kurumu, Kurul tarafından akredite
“sıralama kuruluşları” ve Kurulun belirlediği sıralama dilimine giriyorsa,
b) Mezun olunan program, Kurulun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini
kabul ettiği uluslararası kalite güvence kuruluşları tarafından akredite edilen bir
program ise,
c) ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurt dışı yükseköğretim kurumlarının ilgili
programlarından, başka yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmaksızın
mezun olunmuş ise,
eğitim içeriği ülkemizde verilen teorik ve pratik eğitime eşdeğer sayılarak mevzuat
hükümleri çerçevesinde SYBS işlemleri uygulanmaksızın denklik işlemi yapılır.
SYBS işlemleri uygulanacak durumlar
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı yükseköğretim
kurumundan alınmış diplomaların ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlaması

şartıyla, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin aynı seviyesinde belirlenen; asgari eğitim
süresi (sömestr, yarı yıl, yıl), öğrenci iş yükü (AKTS), transkript ve/veya diploma eki
içeriği, genel, meslekî ve akademik yönelimleri dikkate alınarak değerlendirildiğinde
dosya üzerinden eş değer bulunması ancak mezun olunan programın veya kurumun
6 ncı madde kapsamına girmemesi ya da yapılan incelemelerde alınan eğitimle ilgili
tereddüt hâsıl olması durumunda diploma sahipleri SBYS kapsamında Seviye Tespit
Sınavına (STS) alınır. Sınavda başarılı olanlara denklik işlemi yapılır.
2) Genel müfredat ve/veya çekirdek müfredat eksikliği durumunda “esaslı farklılık” var
sayılır. Başvuru sahipleri SBYS kapsamında Seviye Tespit Sınavına (STS) alınır. Sınavda
başarılı olanlara denklik işlemi yapılır.
Akademik unvan ve mesleki tecrübe sahiplerine denklik verilmesi

a) İlgili mühendislik alanında en az 3 (üç) yıldır çalışan Türk vatandaşı adaylar ve
b) Doçent ve profesör unvanına sahip yabancı uyruklu adaylar, unvanlarını belgelemeleri
halinde SYBS uygulamasına tabi tutulmayabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mühendislik Bilim Alanları Danışma Komisyonunun Oluşumu,
Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Görevleri ve Çalışması
Komisyonun oluşumu
MADDE 9 – (1) Komisyon, yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında
görev yapan en az doktor öğretim üyesi unvanına sahip öğretim üyeleri arasından iki yıllık
süreyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.
Gerektiğinde ihtiyaç duyulan alanda Komisyon Başkanının teklifi ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının oluru ile belirtilen kriterleri haiz öğretim üyesi toplantıya dahil
edilebilir.
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MADDE 8 – (1) Meslek alanında “doktora veya üstü” unvana sahip başvuru sahiplerinin;
lisans ve yüksek lisans diploma denklik başvuruları incelenirken mesleki deneyimleri,
çalışmış oldukları kurumlar ve bu kurumların uygulamalarının ülkemizdeki mühendislik
uygulamaları ile uyumu göz önünde bulundurulur, uygun bulunması halinde:

(2) İhtiyaca göre ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, farklı mühendislik alanlarında
mühendislik bilim alanı danışma komisyonları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
onayıyla kurulabilir.
(3) Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Mazeret bildirmeksizin
üst üste üç toplantıya katılmayan veya en az üç ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği
kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, aynı usulle yeni üye
görevlendirilir.
(4) Hukuka ve etik kurallara aykırı eylemi tespit edilen Komisyon üyesinin görevi,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer.
(5) Her bir mühendislik alanının komisyon başkanı ilgili komisyonun üyeleri tarafından
seçilir. Başkanın yokluğunda komisyon üyeleri arasından bir üye komisyona başkanlık eder.
Komisyonun bağımsızlığı ve tarafsızlığı
MADDE 10 – (1) Komisyonlar, dosyaların akademik inceleme ve araştırmalarında
tamamen bağımsızdır.
176

(2) Komisyon üyeleri, görev ve yetki alanlarına giren konularda doğrudan veya dolaylı
olarak taraf olamazlar. Aksine davrandığı tespit edilen komisyon üyelerinin görevi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca sona erdirilir.
(3) Komisyon üyeleri yaptıkları incelemeyle ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının izni olmaksızın açıklayamazlar.
(4) Komisyon üyeleri, incelenen dosyalar ile ilgili bilgileri, 07.04.2016 tarihli ve 29677
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
gereğince herhangi bir şekilde kullanamazlar.
Komisyonun görevleri
MADDE 11 – (1) Mühendislik Bilim Alanları Komisyonlarının görevleri şunlardır:
a) Akademik alan tespitini yapmak.
b) Öğrenim derece ve düzeyini belirlemek
c) Denklik talebinin reddi, doğrudan denklik verilmesi, SYBS işlemlerine tabi
tutulması veya dosyanın iadesi hususlarında görüş bildirmek.

d) İnceleme, araştırma ve raporlandırma kapsamında gerekli diğer işlemleri
yapmak ve bu hususlarda hazırlayacakları raporları Tanıma ve Denklik
Komisyonuna sunmak.
Komisyonun görevleri ve çalışması
MADDE 12 - (1) Komisyonlar, en az 3 üye ile ayda en az 1 kez toplanır ve katılanların salt
çoğunluğu ile karar alır. Toplantıda çekimser oy kullanılamaz.
(2) Komisyon çalışmalarını bizzat yürütür. İlgilinin almış olduğu eğitimin düzey ve içeriği
ile alan tespitinde kanaat oluşmadığı durumlarda yükseköğretim kurumlarından görüş
alınabilir. Komisyonlar yükseköğretim kurumlarının görüşleri ile bağlı değildir.

(4) Komisyon öncelikle başvuru sahiplerinin almış olduğu eğitimin düzey ve içeriği ile
ülkemizdeki yükseköğretim programlarının düzey ve içeriği arasında farklılık bulunup
bulunmadığı, çekirdek müfredat, genel müfredat ve programı tamamlayıcı ders
çizelgelerini gözeterek tespit eder.
(5) 7 nci maddenin birinci fıkrasında bahsi geçen farklılıkların bulunması durumunda,
farklılıkların öğrenme kazanımına yaptığı etkiyi tespit eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Seviye tespit sınavı ve muadil sınavlar
MADDE 13 – (1) Bu Yönerge kapsamındaki seviye tespit sınavı ve buna muadil sınavların
uygulanmasına ilişkin kurallar, Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin
Usul ve Esaslarda düzenlenir.
Ret
MADDE 14 – (1) Mezun olunan program, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin aynı
seviyesinde belirlenen; asgari eğitim süresi (sömestr, yarı yıl, yıl), öğrenci iş yükü
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(3) Komisyonun yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarla yapacağı yazışmalar
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(AKTS), transkript ve/veya diploma eki içeriği, genel, meslekî ve akademik yönelimleri
dikkate alınarak değerlendirilir ve eş değer bulunmaması halinde ret işlemi yapılması
yönünde görüş bildirir.
Yeniden inceleme
MADDE 15 - (1) Başvuru sahibinin, dosyasının yeniden incelenmesini talep etmesi
halinde Komisyon, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
ve bu Yönerge kapsamında başvuruyu inceler.
(2) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanmış bir başvuru hakkında
yeni bilgi ve belge sunulmadan inceleme istenmesi halinde başvuru talebi Komisyonca
incelenmeksizin reddedilir.
ilişkin kayıtlar
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MADDE 16 - (1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak
kararlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından arşiv ve gizlilik ilkesine riayet
edilmek suretiyle muhafaza edilir.
Yürürlük
MADDE 17 - (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 - (1) Bu Yönerge hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

SAĞLIK ALANLARI (ERGOTERAPİ,
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON,
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ,
ODYOLOJİ VE DİĞERLERİ)
PROGRAMLARI DENKLİK İŞLEMLERİ
YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
SAĞLIK ALANLARI (ERGOTERAPİ, FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON, DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ, ODYOLOJİ VE
DİĞERLERİ) PROGRAMLARI DENKLİK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; yurtdışındaki çeşitli Sağlık Alanları (Ergoterapi, Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon, Dil ve Konuşma Terapisi, Odyoloji ve diğerleri) programlarından
mezun olan ve Yükseköğretim Kuruluna tanıma ve denklik belgesi başvurusunda
bulunan adayların almış oldukları eğitimin yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca
incelenmesi, alan ve derece tespitinin yapılması, başvuru hakkında denklik, ret, iade
ya da seviye ve yeterlik belirleme sistemi (SYBS) işlemlerinin uygulanmasına yönelik
hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu yönerge,1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair
Kanun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (p) bendi, 05.12.2017
tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları
Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve 02.02.2008 tarihli Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik,
Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim
Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Amaç ve kapsam,

İKİNCİ BÖLÜM
Alan Değerlendirme Kriterleri ve İnceleme
Değerlendirmeye esas alınacak asgari kriterler
MADDE 3 – (1) Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Dil ve Konuşma Terapisi ve
Odyoloji programları eğitimi en az dört yıllık veya 240 AKTS’yi sağlayan teorik ve pratik
eğitimden oluşur. Denklik başvurusu yapılan lisans programlarından en az 240 AKTS
alınmalı ve 240 AKTS’nin 180’ni (60 AKTS “Klinik Pratik Eğitim” ve/veya yaz stajları olmak
koşulu ile). Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Dil ve Konuşma Terapisi, Odyoloji
alanı ile ilgili olmalıdır.
(2) Diplomanın Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı yükseköğretim
kurumundan alınmış olması, derecesi, asgari eğitim süresi (sömestr, yarı yıl, yıl),
ders içeriği, alın toplam eğitim saati veya AKTS incelenerek ilgili program için uygun
bulunması esastır.
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(3) İlgilinin aldığı eğitimin, ülkemizdeki denk programlardaki lisans eğitiminin gerektirdiği
teorik ve pratik eğitimlerin en az %50’sinin karşılaması durumunda, ilgilinin eğitimi ön
lisans olarak değerlendirilir.
(4) Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Dil ve Konuşma Terapisi, Odyoloji ve diğer
sağlık programlarının yüksek lisans programlarından mezun olan başvuru sahiplerinin
dosyaları ilgili müfredat ve mevzuat çerçevesinde incelenir
Dosyaların incelenmesi
MADDE-4 (1)Diplomayı veren yurt dışı yükseköğretim kurumu, mezun olunan alanı ve
derece, eğitim süresi (sömestr, yarı yıl, yıl), toplam ders AKTS kredisi ve eğitim saati,
ders ve stajları gösteren transkript içeriği ve varsa diploma ekleri incelenir. Alınmış
olması beklenen asgari ders ve stajlar ekteki çizelgeye göre incelenir. Komisyon,
başvuru sahibinin aldığı eğitim ve öğretimin, Türkiye’deki ilgili program sonucunda
elde edilen öğrenme kazanım ve yetkinliklerini sağlayıp sağlayamayacağı hususunda
inceleme yapar. İnceleme sonrası SYBS uygulanmaksızın denklik, SYBS uygulanması
sonrası denklik, ret veya iade kararı alınır.

(2) Ergoterapi Programında EK-1’de yer alan Asgari Müfredat Standardı kullanılır.
(3) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programında EK-2’de yer alan Asgari Müfredat
Standardı kullanılır.
(4) Dil ve Konuşma Terapisi Programında EK-3’te yer alan Asgari Müfredat Standardı
kullanılır.
(5) Odyoloji Programında EK-4’de yer alan Asgari Müfredat Standardı kullanılır.
(6) Diğer sağlık programları için asgari ders ve stajlarda ilgili programın ülkemizdeki
eşdeğer programlarına göre değerlendirme yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denklik Değerlendirme İşlemleri

MADDE 5 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı yükseköğretim
kurumundan alınmış diplomaların ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlaması
durumunda asgari eğitim süresi (sömestr, yarı yıl, yıl), toplam AKTS ders kredisi ve
eğitim saati, transkript içeriği ve varsa diploma ekleri incelenerek uygun bulunması şartı
ile mezun olunan program;
a) Ergoterapi Programı denkliği için Dünya Ergoterapi Federasyonu WFOT (World
Federation of Occupational Therapy), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı
için Amerika Fizyoterapi Derneği APTA (American Physical Therapy Association)
Dil ve Konuşma Terapisi Programı için ASHA (American Speech Language and
Hearing Association), CAA (Council on Academic Accredition), HEA (Higher
Education Academy), Odyoloji Programı için ASHA (American Speech Language
and Hearing Association), CAA (Council on Academic Accredition)tarafından tescil
yetkisi verilmiş kuruluşlarca akredite edilmiş bir program ise,
b) Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiği
uluslararası kalite güvence kuruluşları tarafından akredite edilen bir program ise,
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Dünya Üniversite sıralama
kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda, yine Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen sıralama dilimine giriyorsa,
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SYSB işlemleri uygulanmaksızın doğrudan denklik verilecek durumlar

d) ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurt dışı yükseköğretim kurumlarının ilgili
programlarından, başka yükseköğretim kurumlarından ders transferi
yapılmaksızın mezun olunmuş ise,
eğitimin içeriği ülkemizde verilen eğitime eş değer sayılarak Komisyon mevzuat
hükümleri çerçevesinde doğrudan denklik işlemi yapılması kararı alır.
SYBS işlemleri uygulanabilecek durumlar
MADDE 6 – (1) Komisyon, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı
yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalardan asgari eğitim süresi (sömestr, yarı
yıl, yıl), toplam AKTS ders kredisi ve eğitim saati, transkript içeriği ve ilgili mevzuat
çerçevesinde diğer koşulları sağlayan ancak 5 inci madde kapsamına girmeyen diploma
sahipleri, SYBS kapsamında ilgili programı bulunan ülkemiz devlet üniversitelerinden
seçeceği birinde 6 (altı) ay süreyle Türk sağlık sistemine adaptasyon ve uyum amaçlı
“Klinik Uygulamalar (Pratikler)” yaptırılması ve bu dönemi başarıyla tamamlamalarından
sonra denklik işlemi yapılması yönünde görüş bildirebilir.
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(2) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan
alınmış diplomalardan ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlamakla birlikte
asgari eğitim süresi (sömestr, yarı yıl, yıl), toplam ders kredisi ve eğitim saati, transkript
içeriği ve/veya ekteki çizelgeye göre asgari ders ve /veya klinik uygulamalarda eksiklik
tespit edilenler SBYS kapsamında Seviye Tespit Sınavına (STS) alınır. Sınavda başarılı
olanlara, ilgili programı bulunan ülkemizdeki devlet üniversitelerinden seçeceği birinde
6 (altı) ay süreyle Türk sağlık sistemine adaptasyon ve uyum amaçlı “Klinik Uygulamalar
(Pratikler)”ne ek olarak eksik ders ve/veya stajları ayrıca yaptırılacağı ve bu dönemi
başarıyla tamamlamalarından sonra denklik işlemi yapılacağı yönünde görüş bildirebilir.
SYBS kapsamında klinik pratik uygulamalar
MADDE 7 - (1) Klinik pratik eğitimde, adayın yerleştirildiği üniversitede ilgili programın
son sınıf müfredatında yer alan klinik uygulamalardan yine üniversite tarafından
belirlenen farklı uygulamalara 6 ay süre ile katılması gerekmektedir.
(2) Bu pratikler sonunda sınav yapılmaz, öğrenci başarılı ya da başarısız olarak
değerlendirilir.
(3) İlgilinin yerleştirilmesi ve değerlendirmesi gibi konularda 02.11.2017 tarihli Seviye ve
Yeterlilik Belirleme Sistemi Usul ve Esaslarında belirlenen hükümler uygulanır.

Akademik unvan ve mesleki tecrübe sahiplerinin başvurularında göz önünde
bulundurulması gereken hususlar
MADDE 8 - (1) Komisyon tarafından, meslek alanında tıpta uzmanlık, doktora veya üstü
unvana sahip başvuru sahiplerinin lisans ve yüksek lisans diploma denklik başvuruları
incelenirken mesleki deneyimleri, çalışmış oldukları kurumlar ve bu kurumların çeşitli
Sağlık Alanlarının (Ergoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dil ve Konuşma Terapisi,
Odyoloji ve diğerleri) uygulamalarının ülkemizdeki uygulamaları ile uyumu göz önünde
bulundurulur;
a) Doktora, uzmanlık sonrası en az 3 yıl çalışmış Türk asıllı,
b) Doçent ve profesör unvanına sahip Türk ve yabancı uyruklu adaylardan,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Alanları (Ergoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
Dil ve Konuşma Terapisi, Odyoloji ve diğerleri) Bilim Danışma
Komisyonunun Oluşumu, Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Görevleri ve
Çalışması
Komisyonun oluşumu
MADDE 9 - (1) Komisyon yükseköğretim kurumlarının çeşitli sağlık alanları (ergoterapi
ile fizik tedavi ve rehabilitasyon, dil ve konuşma terapisi ve odyoloji) programlarında
görev yapan en az doktor öğretim üyesi unvanına sahip öğretim üyeleri arasından iki yıllık
süreyle Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.
Gerektiğinde ihtiyaç duyulan alanda Komisyon Başkanının teklifi ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının oluru ile belirtilen kriterleri haiz öğretim üyesi toplantıya dahil
edilebilir.
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durumlarını belgelemeleri ve mevzuatın gerektirdiği diğer koşulları sağlamaları
şartıyla SYBS kapsamında yapılacak STS ve klinik pratik eğitim süresi ve yaptırılıp
yaptırılmayacağı yönünde görüş bildirebilir.

(2) Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Başkanın yokluğunda komisyon
üyeleri arasından bir üye komisyona başkanlık eder.
(3) Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Mazeret bildirmeksizin
üst üste üç toplantıya katılmayan veya en az üç ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği
kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, aynı usulle yeni üye
görevlendirilir.
(4) Hukuka ve etik kurallara aykırı eylemi tespit edilen komisyon üyesinin görevi,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona
erer.
Komisyonun bağımsız ve tarafsızlığı
MADDE 10 – (1) Komisyon, dosyaların akademik açıdan incelemesinde tamamen
bağımsızdır.
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(2) Komisyon üyeleri, görev ve yetki alanlarına giren konularda doğrudan veya dolaylı
olarak taraf olamazlar. Aksine davrandığı tespit edilen komisyon üyelerinin görevi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca sona erdirilir.
(3) Komisyon üyeleri yaptıkları incelemeyle ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının izni olmaksızın açıklayamazlar.
(4) Komisyon üyeleri, incelenen dosyalar ile ilgili bilgileri, 07.04.2016 tarihli ve 29677
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
gereğince herhangi bir şekilde kullanamazlar.
Komisyonun görevleri
MADDE 11 – (1) Sağlık Alanları (Ergoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dil ve
Konuşma Terapisi, Odyoloji ve diğerleri) Bilim Alanları Danışma Komisyonunun görevleri
şunlardır:
a) Akademik alan tespitini yapmak.
b) Öğretimin derece ve düzeyini belirlemek.
c) Denklik talebinin reddi, doğrudan denklik verilmesi, SYBS işlemlerine tabi
tutulması veya dosyanın iadesi hususlarında görüş bildirmek.

d) İnceleme, araştırma ve raporlandırma kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak
ve bu huşlarda hazırlayacakları raporları Tanıma ve Denklik Komisyonuna sunmak.
Komisyonun çalışması
MADDE 12 - (1) Komisyon, en az 3 üye ile ayda en az 1 kez toplanır ve katılanların salt
çoğunluğu ile karar alır. Toplantıda çekimser oy kullanılamaz.
(2) Komisyon öncelikle başvuru sahiplerinin almış olduğu eğitimin düzey ve içeriği ile
ülkemizdeki yükseköğretim programlarının düzey ve içeriği arasında farklılıklar bulunup
bulunmadığı tespitini yapar.
(3) Başvuru sahibinin öğretim düzeyi, aldığı dersler ve içeriği, öğretim türü, derecesi ve
süresi, Türkiye’deki eşdeğer yükseköğretim programları ile karşılaştırılarak tespit edilir.
(4) İkinci fıkrada bahsi geçen farklılıkların bulunması durumunda, farklılıkların önemli
ölçüde olup olmadığı hususunda objektif bilimsel değerlendirme yapar.

(6) Komisyonun yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarla yapacağı yazışmalar
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
İstisnai durumlar
MADDE 13 – (1) İlgili programlarda, yönetmelikte tanımlanan lisans eğitimi için istenen
asgari eğitim süresini (sömestr, yarı yıl, yıl) tamamlamamış olan veya toplam eğitim
saatleri yetersiz olduğu anlaşılan veya almış olduğu derslerin ilgili alan açısından asgari
zorunlu veya branş derslerinden farklı olduğu görülen başvuru sahiplerinin dosyaları
benzer veya yakın branşlarda “ön lisans veya lisans denkliği” açısından program ve
derece eşdeğerliliği çalışması yapılmak üzere Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire
Başkanlığına iade edilir.
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(5) Komisyon, ilgilinin almış olduğu eğitimin düzey ve içeriği ile ilgili olarak yükseköğretim
kurumlarından görüş alabilir. Ancak Komisyon bu görüş ile bağlı değildir.

Yeniden inceleme
MADDE 14 - (1) Başvuru sahibinin, dosyasının yeniden incelenmesini talep etmesi
halinde Komisyon, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
ve bu Yönerge kapsamında başvuruyu inceler.
(2) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanmış bir başvuru hakkında
yeni bilgi ve belge sunulmadan inceleme istenmesi halinde başvuru talebi Komisyonca
incelenmeksizin reddedilir.
Komisyona ilişkin kayıtlar
MADDE 15 - (1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak
kararlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek
suretiyle muhafaza edilir.
Yürürlük
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MADDE 16 - (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
EK-1 Ergoterapi Programı Asgari Müfredat Standardı
EK-2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Asgari Müfredat Standardı
EK-3 Dil ve Konuşma Terapisi Programı Asgari Müfredat Standardı (UÇEP)
EK-4 Odyoloji Programı Asgari Müfredat Standardı

TIP, HEMŞİRELİK, EBELİK VE DİĞER
SAĞLIK PROGRAMLARININ DENKLİK
İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
TIP, HEMŞİRELİK, EBELİK VE DİĞER SAĞLIK PROGRAMLARININ
DENKLİK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç ve kapsam
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MADDE 1 - Bu yönerge, yurtdışı yükseköğretim kurumlarının tıp, hemşirelik, ebelik
ve diğer sağlık programlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kuruluna tanıma veya
diploma denklik belgesi başvurusunda bulunan adayların almış oldukları eğitimin
yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca incelenmesi, alan tespitinin yapılması, denklik,
seviye ve yeterlilik belirleme sistemine (SYBS) yönelik işlemler, başvurunun reddi veya
iadesi hususlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2 - Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 1219 sayılı “Tababet ve
Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”, 05.12.2017 tarihli “Yurtdışı Yükseköğretim
Kurumları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği”, ayrıca Avrupa Birliğinin 2005/36/EC sayılı
direktifi göz önüne alınarak hazırlanan 02.02.2008 tarihli “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik,
Diş hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim
Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Alan Değerlendirme Kriterleri ve İnceleme
Değerlendirmeye esas alınacak asgari kriterler
MADDE 3 - (1) Tıp alanında denklik başvurularının değerlendirilebilmesi için başvuru
sahiplerinin bir üniversitenin ilgili fakültesinin tıp programı altında, en az 6 yıl veya
5500 saat veya 360 AKTS teorik ve klinik uygulama (pratik) eğitiminden oluşan tıp

programından mezun olmaları ve ülkemizde tıp doktorluğunu icra edebilmek için gerekli
olan kazanımları sağlamış olmaları gerekir.
(2) Hemşirelik lisans alanlarında başvuruların değerlendirilebilmesinde başvuru
sahiplerinin; Bir üniversitenin Hemşirelik programı altında en az dört yıl veya 4600
saatlik teorik ve klinik eğitimden oluşan hemşirelik programından mezun olmaları,
teorik eğitimin süresi toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresi ise toplam
eğitimin en az yarısı kadar olması ve 02.02.2008 tarihli “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik,
Diş hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim
Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik”te belirtilen hemşirelik için gerekli esasları
sağlaması aranır.
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(3) Ebelik lisans başvurularının değerlendirilmesinde başvuru sahiplerinin; Bir
üniversitenin ebelik programı altında en az dört yıl veya 4600 saatlik teorik ve klinik
eğitiminden oluşan ebelik programından mezun olması, teorik eğitimin süresi toplam
sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresi ise toplam eğitimin en az yarısı kadar
olması ve 02.02.2008 tarihli “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş hekimliği, Veterinerlik,
Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine
Dair Yönetmelik”te belirtilenen ebelik için gerekli esasları sağlaması aranır.
(4) İlgilinin aldığı eğitimin, hemşirelik ve ebelik programlarında lisans eğitiminin
gerektirdiği teorik ve pratik eğitimlerin en az %50’sinin karşılanması durumunda ön
lisans olarak değerlendirilir.
(5) Tıp, hemşirelik, ebelik ve diğer sağlık programlarının yüksek lisans programlarından
mezun olan başvuru sahiplerinin dosyaları ilgili müfredat ve mevzuat çerçevesinde
incelenir.
Dosyaların incelenmesi
MADDE - 4 (1) Diplomanın alındığı okul, diploma alanı, eğitim süresi (sömestr, yarı yıl,
yıl), toplam ders kredisi/eğitim saati, ders ve stajları gösteren transkript içeriği ve varsa
diploma ekleri incelenir. Alınmış olması beklenen asgari ders ve stajlar ekteki çizelgeye
göre incelenir. İnceleme sonrası SYBS uygulanmaksızın denklik, SYBS uygulanması
sonrası denklik, ret veya iade kararı alınır.
(2) Tıp programı başvurularının değerlendirilmesinde ek-1’de yer alan değerlendirme
formu kullanılır.

(3) Hemşirelik programlarının değerlendirmesinde ek-2’de yer alan değerlendirme
formu kullanılır.
(4) Ebelik programlarının değerlendirmesinde ek-3’de yer alan değerlendirme formu
kullanılır.
(5) Diğer sağlık programları için asgari ders ve stajlarda ilgili programın ülkemizdeki
eşdeğer programlarına göre değerlendirme yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tıp Programı için Denklik İşlemleri

MADDE 5 – (1) Kurulca tanınan bir Yükseköğretim Kurumundan alınmış diplomaların
ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlaması durumunda asgari eğitim süresi
(sömestr, yarı yıl, yıl), toplam ders kredisi/eğitim saati, transkript içeriği ve varsa diploma
ekleri incelenerek uygun bulunması şartı ile mezun olunan program:
a) Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) tarafından tescil yetkisi verilmiş
kuruluşlarca akredite edilmiş bir program ise,
b) Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiği
uluslararası kalite güvence kuruluşları tarafından akredite edilen bir program ise,
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Dünya Üniversite sıralama
kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda, yine Kurul tarafından belirlenen
sıralama dilimine giriyorsa,
d) ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurt dışı yükseköğretim kurumlarının ilgili
programlarından, başka yükseköğretim kurumlarından ders transferi
yapılmaksızın mezun olunmuş ise,
eğitimin içeriği ülkemizde verilen eğitime eş değer sayılarak Komisyon mevzuat
hükümleri çerçevesinde doğrudan denklik işlemi yapılması kararı alır.
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SYBS işlemleri uygulanmaksızın denklik verilebilecek durumlar

SYBS işlemleri uygulanacak durumlar
MADDE 6 – (1) Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurt dışı yükseköğretim
kurumundan alınmış diplomalardan asgari eğitim süresi (sömestr, yarı yıl, yıl), toplam
ders kredisi/ eğitim saati, transkript içeriği ve ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları
sağlayan ancak 5 inci madde kapsamına girmeyen diploma sahipleri SYBS kapsamında
Seviye Tespit Sınavına (STS) alınır. Sınavda başarılı olanlara, tıp programı bulunan
ülkemizdeki devlet üniversitelerinden seçeceği birinde 6 ay süreyle Türk sağlık sistemine
adaptasyon ve uyum amaçlı “Klinik Uygulama (Pratik)” yaptırılır ve bu dönemi başarıyla
tamamlamalarından sonra denklik işlemi yapılır.
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(2) Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan alınmış
diplomalardan ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlamakla birlikte asgari
eğitim süresi (sömestr, yarı yıl, yıl), toplam ders kredisi/ eğitim saati, transkript içeriği
ve/veya ekteki çizelgeye göre asgari ders ve /veya klinik uygulamalarda eksiklik tespit
edilenlere SBYS kapsamında 02.11.2017 tarihli Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi
Usul ve Esaslar çerçevesinde Seviye Tespit Sınavına (STS) alınır. Sınavda başarılı
olanlara, tıp programı bulunan ülkemizdeki devlet üniversitelerinden seçeceği birinde
6 ay süreyle Türk sağlık sistemine adaptasyon ve uyum amaçlı “Klinik Uygulamalar
(Pratikler)”ne ek olarak eksik ders ve/veya stajları ayrıca yaptırılır ve bu dönemi başarıyla
tamamlamalarından sonra denklik işlemi yapılır.
SYBS kapsamında klinik pratik uygulamalar
MADDE 7 – (1) Ülkemizdeki sağlık sistemine adaptasyon ve uyum amaçlı yaptırılacak
olan “Klinik Uygulamalar (Pratikler)” 1 ay Dahiliye, 1 ay Genel Cerrahi, 1 ay Pediatri,
1 ay Kadın Hastalıkları ve Doğum, 1 ay Acil Servis ve 1 ay Aile Hekimliği/Halk Sağlığı
bölümlerini içerir.
(2) Eksikliği saptanan zorunlu klinik uygulamalar için süre olarak; Dahiliye, Genel
Cerrahi, Pediatri, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Acil Servis ve Aile Hekimliği/Halk
Sağlığı branşlarında eksiklik saptandığında ek olarak 1’er ay, diğer branşlarda eksiklik
saptandığında ek olarak 15’er gün klinik pratik uygulama yaptırılır.
(3) Adayın klinik pratik yapmak üzere yerleştirilmesi ve değerlendirmesi gibi konularda
06.12.2017 tarihli Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi Usul ve Esaslarında belirlenen
hükümler uygulanır.

Akademik unvan ve mesleki tecrübe sahiplerinin başvurularında göz önünde
bulundurulması gereken hususlar
MADDE 8 - (1) Meslek alanında tıpta uzmanlık, doktora veya üstü unvana sahip başvuru
sahiplerinin lisans ve yüksek lisans diploma denklik başvuruları incelenirken mesleki
deneyimleri, çalışmış oldukları kurumlar ve bu kurumların uygulamalarının ülkemizdeki
tıp uygulamaları ile uyumu göz önünde bulundurulur;
a) Doktora, uzmanlık sonrası en az 3 yıl çalışmış Türk asıllı,
b) Doçent ve profesör unvanına sahip Türk ve yabancı uyruklu adaylardan,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hemşirelik, Ebelik ve Diğer Sağlık Programları için Denklik
İşlemleri
SYBS işlemleri uygulanmaksızın denklik verileceği durumlar
MADDE 9 - (1) Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan
alınmış diplomaların ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlaması durumunda
asgari eğitim süresi (sömestr, yarı yıl, yıl), toplam ders kredisi/eğitim saati, transkript içeriği
ve varsa diploma ekleri incelenerek uygun bulunması şartı ile mezun olunan program:
a) Kurulun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası ve
ulusal kalite güvence kuruluşları tarafından akredite edilen bir program ise,
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Dünya Üniversite sıralama
kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda, yine Kurul tarafından belirlenen sıralama
dilimine giriyorsa,
c) ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurt dışı yükseköğretim kurumlarının ilgili
programlarından, başka yükseköğretim kurumlarından ders transferi
yapılmaksızın mezun olunmuş ise,
eğitimin içeriği ülkemizde verilen eğitime eş değer sayılarak Komisyon mevzuat
hükümleri çerçevesinde doğrudan denklik işlemi yapılması kararı alır.
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Durumlarını belgelemeleri ve mevzuatın gerektirdiği diğer koşulları sağlamaları
şartıyla SYBS kapsamında yapılacak STS ve klinik pratik eğitim süresi ve yaptırılıp
yaptırılmayacağı hususları komisyon tarafından karara bağlanır.

SYBS işlemleri sonrası denklik
MADDE 10 - (1) Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurt dışı yükseköğretim
kurumundan alınmış diplomalardan asgari eğitim süresi (sömestr, yarı yıl, yıl), toplam
ders kredisi/eğitim saati, transkript içeriği ve ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları
sağlayan ancak 5.madde kapsamına girmeyen diploma sahipleri ilgili programı bulunan
ülkemiz devlet üniversitelerinden seçeceği birinde 6 ay süreyle Türk sağlık sistemine
adaptasyon ve uyum amaçlı “Klinik Uygulamalar (Pratikler)” yaptırılır ve bu dönemi
başarıyla tamamlamalarından sonra denklik işlemi yapılır.
(2) Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan alınmış
diplomalardan ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlamakla birlikte asgari
eğitim süresi (sömestr, yarı yıl, yıl), toplam ders kredisi/ eğitim saati, transkript içeriği
ve/veya ekteki çizelgeye göre asgari ders ve /veya klinik uygulamalarda eksiklik tespit
edilenler SBYS kapsamında Seviye Tespit Sınavına (STS) alınır. Sınavda başarılı olanlara,
ilgili programı bulunan ülkemizdeki devlet üniversitelerinden seçeceği birinde 6 ay süreyle
Türk sağlık sistemine adaptasyon ve uyum amaçlı “Klinik Uygulamalar (Pratikler)”yaptırılır
ve bu dönemi başarıyla tamamlamalarından sonra denklik işlemi yapılır.
196

SYBS kapsamında klinik pratik uygulamalar
MADDE 11 – (1) Hemşirelik programlarında Türk sağlık sistemine adaptasyon ve uyum
amaçlı yaptırılacak olan “Klinik Uygulamalar (Pratikler)” her biri 1 ay o1mak üzere İç
hastalıkları, Genel Cerrahi hastalıkları Çocuk hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum,
Ruh Sağlığı ve Halk Sağlığı pratiklerini içerir.
(2) Ebelik programlarında Türk sağlık sistemine adaptasyon ve uyum amaçlı yaptırılacak
olan “Klinik Uygulamalar (Pratikler)” her biri 1,5 ay o1mak üzere Toplum Sağlığı Merkezi,
Kadın Hastalıkları ve Doğum/Jinekoloji Kliniği, Doğumhane ve Yenidoğan bölümlerini içerir.
(3) Diğer sağlık programlarında yaptırılacak olan pratikler ayrıca ilgili müfredat ve
mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.
(4) Bu pratikler sonunda sınav yapılmaz, öğrenci başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.
(5) Öğrencinin yerleştirilmesi ve değerlendirme konusunda yaptırılacak olan Seviye ve
Yeterlilik Belirleme Sistemi Usul ve Esaslarında belirlenen ilkeler uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tıp, Hemşirelik, Ebelik ve Diğer Sağlık Bilim Alanları Danışma
Komisyonunun Oluşumu, Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Görevleri ve
Çalışması
Komisyonların oluşumu
MADDE 12 - (1) Komisyon yükseköğretim kurumlarının tıp ve sağlıkla ilgili anabilim
dallarında görev yapan en az yardımcı doçent unvanına sahip öğretim üyeleri arasından
iki yıllık süreyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen beşer
üyeden oluşur. Gerektiğinde ihtiyaç duyulan alanda Komisyon Başkanının teklifi ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının oluru ile belirtilen kriterleri haiz öğretim üyesi
toplantıya dahil edilebilir.

(3) Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Mazeret bildirmeksizin üst
üste üç toplantıya katılmayan veya en az üç ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği kendiliğinden
sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
(4) Hukuka ve etik kurallara aykırı eylemi tespit edilen komisyon üyesinin görevi,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer.
Komisyonun bağımsız ve tarafsızlığı
MADDE 13 – (1) Komisyon, dosyaların akademik açıdan incelenmesinde tamamen
bağımsızdır.
(2) Komisyon üyeleri, görev ve yetki alanlarına giren konularda doğrudan veya dolaylı
olarak taraf olamazlar. Aksine davrandığı tespit edilen komisyon üyelerinin görevi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca sona erdirilir.
(3) Komisyon üyeleri yaptıkları incelemeyle ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının izni olmaksızın açıklayamazlar.
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(2) Komisyon başkanı ilgili komisyon üyeleri tarafından seçilir. Başkanın yokluğunda
komisyon üyeleri arasından bir üye komisyona başkanlık eder.

(4) Komisyon üyeleri, incelenen dosyalar ile ilgili bilgileri, 07.04.2016 tarihli ve 29677
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
gereğince herhangi bir şekilde kullanamazlar.
Komisyonunun görevleri
MADDE 14 - (1) Tıp Bilim Alanları Danışma Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Akademik alan tespitini yapmak.
b) Öğretimin düzeyini belirlemek.
c) Denklik talebinin reddi, doğrudan denklik verilmesi, SYBS işlemlerine tabi
tutulması veya dosyanın iadesi hususlarında görüş bildirmek.
İnceleme, araştırma ve raporlandırma kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak ve bu
hususlarda hazırlayacakları raporları Tanıma ve Denklik Komisyonuna sunmak
Komisyonunun çalışması
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MADDE 15 - (1) Komisyon, en az 3 üye ile ayda en az 1 kez toplanır ve katılanların salt
çoğunluğu ile karar alır. Toplantıda çekimser oy kullanılamaz.
(2) Komisyon ilgilinin almış olduğu eğitimin düzey ve içeriği ile ilgili olarak yükseköğretim
kurumlarından görüş alabilir. Ancak Komisyon bu görüş ile bağlı değildir.
(3) Komisyonun yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarla yapacağı yazışmalar
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Çeşitli hükümler
MADDE 16 – (1) Seviye tespit sınavları, ÖSYM tarafından yapılan yazılı seviye tespit
sınavını ve üniversitelerce yapılan tıp alanı için yapılandırılmış klinik sınavları, hemşirelik,
ebelik ve diğer sağlık alanları içinse ilmi hüviyet sınavlarını kapsar.

(2) Yabancı ülkelerde yapılan USMLE-Step 3, PLAB-Part 2, AMC- Clinicalexaminations,
MCCQE-Part 2, ArztlichePrüfungen (3 AP, Staatsexamen) sınavları tıp doktorluğu
alanındaki seviye tespit sınavına muadil sınavlar olarak kabul edilir.
(3) Kurul tarafından belirlenen muadil sınavlardan, STS baraj puanına eşdeğer kabul edilen
puanları almış olan (puan verilmeyen geçme/kalma esasına dayalı olan sınavlardan ise
“geçmiş” veya “başarılı” olan) başvuru sahiplerinden ek olarak tekrar STS istenmez.

(5) Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.06.2016 tarihli kararına göre, Azerbaycan’dan
“müelice işi”, “pediatrica/pediatri” programlarından alınan diplomaların denklik
başvurularının değerlendirilmesinde en az 5 yıl ve 5500 saat teorik ve pratik tıp eğitimini
veya 6 yıllık top eğitimini tamamlamış olmaları durumunda ilgililerin kazanım ve
yeterlilikleri SYBS ile ölçülür ve mevcut mevzuat kapsamında klinik pratik yaptırılır.
Yeniden inceleme
MADDE 17 - (1) Başvuru sahibinin, dosyasının yeniden incelenmesini talep etmesi
halinde Komisyon, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
ve bu Yönerge kapsamında başvuruyu inceler.
(2) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanmış bir başvuru hakkında
yeni bilgi ve belge sunulmadan inceleme istenmesi halinde başvuru talebi Komisyonca
incelenmeksizin reddedilir.
Komisyona ilişkin kayıtlar
MADDE 18 - (1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak
kararlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek
suretiyle muhafaza edilir.
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(4) Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.06.2016 tarihli kararına göre, Azerbaycan’dan
“Tıbbi Profilaktika”, “Tıbbi Profilaksi” programlarından alınan diplomaların denklik
başvuruları mezun olunan programın eğitim düzeyi ve içeriği ülkemizdeki “Tıp
Doktorluğu” uygulamaları için gerekli olan teorik ve pratik eğitime denk olmadığından
reddedilir. Başvuru sahipleri bu programlardan yurt dışındaki başka tıp programlarına
geçiş yaparak eğitimlerine devam etmeleri ve Tıp Doktoru diploması ile başvurmaları
durumunda başvuruları değerlendirmeye alınabilir.

Yürürlük
MADDE 19 - (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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YABANCI DİLLER PROGRAMLARI
DENKLİK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
YABANCI DİLLER PROGRAMLARI
DENKLİK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak
Amaç ve kapsam

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 05.12.2017 tarih ve
30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve
Denklik Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Alan Değerlendirme Kriterleri ve İnceleme
Dosyaların incelenmesi
MADDE 3 – (1) Diplomayı veren yurt dışı yükseköğretim kurumu, mezun olunan alan ve
derece, eğitim süresi (sömestr, yarı yıl, yıl) ders içeriği, alınan AKTS, toplam eğitim ve uygulama
saatini gösteren transkript ve varsa diploma eki ile ilgili diğer resmi belgeler incelenir.
(2) Komisyon, başvuru sahibinin aldığı eğitim ve öğretimin, Türkiye’deki ilgili program
sonucunda elde edilen öğrenme kazanım ve yetkinliklerini sağlayıp sağlayamayacağı
hususunda inceleme yapar.
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MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yurtdışı yükseköğretim kurumlarının yabancı dil programlarından
mezun olan ve Yükseköğretim Kuruluna tanıma ve denklik belgesi başvurusunda bulunan
adayların almış oldukları eğitimin yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca incelenmesi,
alan ve derece tespitinin yapılması, başvuru hakkında denklik, ret, iade ya da seviye ve
yeterlilik belirleme sistemi (SYBS) işlemlerinin uygulanmasına yönelik hususları kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Dil Programları İçin Denklik İşlemleri
SYBS işlemleri uygulanmaksızın denklik verilecek durumlar
MADDE 4 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurtdışı yükseköğretim
kurumundan alınmış diplomaların ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlaması
durumunda asgari eğitim süresi (sömestr, yarı yıl, yıl), ders içeriği, alınan AKTS, toplam
eğitim ve uygulama saatinin uygun bulunması mezun olunan program:
a) Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiği
uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen bir program ise,
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Dünya Üniversite sıralama
kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda, yine Kurul tarafından belirlenen sıralama
dilimine giriyorsa,
c) ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurt dışı yükseköğretim kurumlarının ilgili
programlarından, başka yükseköğretim kurumlarından ders transferi
yapılmaksızın mezun olunmuş ise,
204

eğitimin içeriği ülkemizde verilen eğitime eşdeğer sayılarak Komisyon, mevzuata
hükümleri çerçevesinde doğrudan denklik işlemi yapılması kararı alır.
(2) Yapılan incelemeler sonucu, denkliği talep edilen diplomaya esas yükseköğretim
programının alanı, derecesi, içeriği, düzeyi, türü ve süresi bakımından Türk yükseköğretim
sistemindeki ilgili programlara eş değer görülmemesi hâlinde gerekçesi belirtilmek
suretiyle denklik talebinin reddi yönünde görüş bildirir.
SYBS işlemleri uygulanacak durumlar
MADDE 5 - (1) Komisyon, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama
kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen dilimde yer almasına rağmen, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve
Denklik Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetindekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının
yabancı dil ve edebiyat programları, bu dillerin öğretmenlik programları, bu dillerin
öğretmenlik programları, filoloji ile mütercim tercümanlık programlarından alınan
diplomaların denklik işlemlerinde mezun olunan program dili ülkenin resmi dili ile aynı
değilse mezun olunan program dilinde Yabancı Dil Sınavından (YDS) yüz üzerinden en az

seksen puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, uluslararası geçerliliği
bulunan sınavlardan eş değer kabul edilen puanı alması yönünde görüş bildirebilir.
(2) Mezun olunan programın, 4’üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilenlerin dışında
olması ve Türk yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar ve
yetkinlikler, öğretim dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler
konusunda eksikliğin tespit edilmesi veya tereddüt oluşması halinde, başvuru sahibinin
mezun olduğu ülkenin filoloji ve yabancı dil eğitiminin Türkiye’deki filoloji ve yabancı dil
eğitimi ile olan uyumu da dikkate alınarak, ilgililere eksik veya yetersiz bulunan dersler
bakımından SYBS işlemleri uygulanması yönünde görüş bildirebilir.

MADDE 6 - (1) Komisyon tarafından meslek alanında doktora veya üstü unvana sahip
başvuru sahiplerinin lisans ve yüksek lisans diploma denklik başvuruları incelenirken
mesleki deneyimleri, çalışmış oldukları kurumlar ve bu kurumların uygulamalarının
ülkemizdeki yabancı dil alanındaki uygulamaları ile uyumu göz önünde bulundurulur;
Doktora sonrası en az 3 yıl çalışmış kişilerden durumlarını belgelemeleri ve mevzuatın
gerektirdiği diğer koşulları sağlamaları şartıyla SYBS kapsamında yapılacak yeterlik
ölçme, değerlendirme ve tespit işlemlerine tabi tutulup tutulmayacakları yönünde görüş
bildirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Diller Bilim Alanı Komisyonun Oluşumu, Bağımsızlığı ve
Tarafsızlığı, Görevleri ve Çalışması
Komisyonun oluşumu
MADDE 7 - (1) Komisyon, yükseköğretim kurumlarının yabancı dil programlarında görev
yapan en az doktor öğretim üyesi unvanına sahip öğretim üyeleri arasından iki yıllık
süreyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.
Gerektiğinde ihtiyaç duyulan alanda Komisyon Başkanının teklifi ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının oluru ile belirtilen kriterleri haiz öğretim üyesi toplantıya dahil
edilebilir.

205

Akademik unvan ve mesleki tecrübe sahiplerinin başvurularında göz önünde
bulundurulması gereken hususlar

(2) Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Başkanın yokluğunda komisyon
üyeleri arasından bir üye komisyona başkanlık eder.
(3) Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Mazeret bildirmeksizin
üst üste üç toplantıya katılmayan veya en az üç ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği
kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, aynı usulle yeni üye
görevlendirilir.
(4) Hukuka ve etik kurallara aykırı eylemi tespit edilen komisyon üyesinin görevi,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer.
Komisyonun bağımsızlığı ve tarafsızlığı
MADDE 8 – (1) Komisyon, dosyaların akademik inceleme ve araştırmalarında tamamen
bağımsızdır.
(2) Komisyon üyeleri, görev ve yetki alanlarına giren konularda doğrudan veya dolaylı
olarak taraf olamazlar. Aksine davrandığı tespit edilen komisyon üyelerinin görevi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca sona erdirilir.
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(3) Komisyon üyeleri yaptıkları incelemeyle ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının izni olmaksızın açıklayamazlar.
(4) Komisyon üyeleri, incelenen dosyalar ile ilgili bilgileri, 07.04.2016 tarihli ve 29677
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
gereğince herhangi bir şekilde kullanamazlar.
Komisyonun görevleri
MADDE 9 – (1) Yabancı Diller Bilim Alanı Danışma Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Akademik alan tespitini yapmak.
b) Öğrenim düzeyini belirlemek.
c) Denklik talebinin reddi, doğrudan denklik verilmesi, SYBS işlemlerine tabi
tutulması veya dosyanın iadesi hususlarında görüş bildirmek.
d) İnceleme, araştırma ve raporlandırma kapsamında gerekli diğer işlemleri
yapmak ve bu hususlarda hazırlayacakları raporları Tanıma ve Denklik
Komisyonuna sunmak.

Komisyonun çalışması
MADDE 10 – (1) Komisyon, en az 3 üye ile ayda en az 1 kez toplanır ve katılanların salt
çoğunluğu ile karar alır. Toplantıda çekimser oy kullanılamaz.
(2) Komisyon çalışmalarında ilgilinin almış olduğu eğitimin düzey ve içeriği ile ilgili olarak
yükseköğretim kurumlarından görüş alabilir. Ancak Komisyon bu görüş ile bağlı değildir.
(3) Komisyonun yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarla yapacağı yazışmalar
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

MADDE 11 – (1) Başvuru sahibinin, dosyasının yeniden incelenmesini talep etmesi
halinde Komisyon, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
ve bu Yönerge kapsamında başvuruyu inceler.
(2) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanmış bir başvuru hakkında
yeni bilgi ve belge sunulmadan inceleme istenmesi halinde yapılan başvuru Komisyonca
incelenmeksizin reddedilir.
Komisyona ilişkin kayıtlar
MADDE 12 - (1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak
kararlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek
suretiyle muhafaza edilir.
Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu yönerge hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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Yeniden inceleme

6. ÜLKELERİNDE SAVAŞ, İŞGAL VEYA İLHAK KOŞULLARI BULUNAN

KİŞİLER İÇİN TANIMA VE DENKLİK BAŞVURU SÜREÇLERİNE İLİŞKİN
ESASLAR

Ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunduğundan Tanıma ve Denklik
Yönetmeliği çerçevesinde ibraz etmeleri gerekli olan belgeleri ibraz edemeyen ya
da diploma teyitleri yapılamayan başvuru sahipleri ile ilgili olarak savaş dönemi
veya olağanüstü durum ile sınırlı kalmak ve belgelerin teyidi yazışmalarına
cevap alınamaması durumunda geçerli olmak üzere;
• Diploma ve transkript asılları bulunan ancak teyit işlemleri yapılamayan,
• Diploma ve/veya transkriptlerinin asılları bulunmayan ancak bir örneğini veya
onaylı çevirilerini ibraz edebilen,

1. Savaş, İşgal veya İlhak Koşullarının Bulunduğu Varsayılan Ülkeler
Suriye, Irak, Libya, Yemen, Filistin, Somali, Güney Sudan ve Kırım’dır.
a) Diploma ve transkript asılları bulunan ancak teyit işlemleri yapılamayan
ilgililerin başvuruları, ilgili Bilim Alanı Danışma Komisyonları ve Tanıma ve
Denklik Komisyonu tarafından değerlendirilir.
b) Diploma ve/veya transkriptlerinin asılları bulunmayan, ancak bir örneği
veya onaylı çevirilerini ibraz edebilenler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından belirlenecek üniversiteler bünyesinde kişilerin mezun olduğu
alanlarda oluşturulan Diploma ve Derece Tespit Komisyonlarınca diploma
alanları ve dereceleri tespiti yapılır ve akabinde denklik işlemleri devam eder ve
gerektiğinde SYBS işlemlerine tabi tutulurlar.
c) Diploma ve Derece Tespit Komisyonlarınca ilgili alan ve dereceye sahip
olmadığı kanısı oluşan kişilerin denklik işlemlerine son verilir. Bu kişiler belge
temin ettiklerinde tekrar başvuru yapabilir.
d) Belgelerinin eksik olduğuna dair gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilen kişilerin hakkında hukuki süreç başlatılır ve tanıma ve denklik işlemleri
iptal edilir.
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İlgililerin denklik işlemlerinin Bilimsel Danışma Komisyonları, üniversite görüşleri ve
Tanıma ve Denklik Komisyonu görüşü alınarak yürütülmesine karar verilmiştir.

2 Belge İbraz Edemeyen/Eksik İbraz Eden Kişiler İçin, Başvuru Belgelerine Ek
Olarak İstenecek Belgeler*
a) Geçici Koruma Kimlik Belgesi
b) Eğitim bilgilerini içeren beyan formu
c) Alanı ile ilgili çalışmış ise resmi belgeleri ve onaylı suretleri
* Başvuruların şahsen ya da posta yolu ile kurumumuza yapılması gerekmektedir.
3. Diploma ve/veya Transkript Asılları Olan Adayların Denklik Süreçleri 3 Aşamadan
Oluşacaktır
a) Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığınca incelemelerin yapılması ve
Tanıma ve Denklik Komisyonuna sunulması
b) Diploma ve Derece Tespit Komisyonları İşlemleri
c) SYBS (Staj, Ders Tamamlama, Sınav, Klinik Pratik vb.) İşlemleri
4. Başvurularının Alınması
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a) Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği uyarınca gerekli
olan başvuruya esas belgelerden elde bulunan tüm belgelerle başvurular alınır.
b) İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda eksik belgeleri savaş/işgal/
ilhak bölgesinden mezun olduğundan sağlayamayacağını bildiren kişilerden bu
duruma dair imzalı beyan alınır.
c) Başvurular şahsen ya da yetkili makamlarca düzenlenmiş vekâletnameye sahip
kişi tarafından Mülteci/Sığınmacı başvuru formu bilgisayar ortamında/okunaklı
el yazısı ile eksiksiz olarak doldurulduktan ve ıslak imza ile imzalandıktan sonra,
başvuruda istenen belgeler ve varsa diğer yeterliklerini kanıtlayıcı belgelerle birlikte
YÖK/Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına elden teslim edilerek yapılır.
d) Üniversitelerde oluşturulan Diploma ve Derece Tespit Komisyonlarına yönlendirilen
başvurulardan Tanıma ve Denklik işlemleri sürecinde Tanıma ve Denklik Hizmetleri
Daire Başkanlığı tarafından alınan ücret dışında ek bir ücret alınmaz.
e) Başvurular, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
kapsamında değerlendirilir. Eksik belge ibraz edenler çeşitli üniversitelerdeki
Diploma ve Derece Tespit Komisyonlarına, Denklik Komisyonu kararıyla
yönlendirilir. Hangi üniversiteye yönlendirildiği, kişiye ve üniversiteye bildirilir.

5. Diploma ve Derece Tespit Komisyonlarının Belirlenmesi
a) Başvurular rektör veya rektörün görevlendirdiği fakülte dekanı tarafından
belirlenen öğretim elemanlarından oluşan Diploma ve Derece Tespit Komisyonları
tarafından incelenir.
b) Gerekli görülmesi halinde başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim
elemanı da kurumu ile görüşülerek komisyonda görevlendirilebilir.
c) Diploma ve Derece Tespit Komisyonları en az beş öğretim elemanından oluşur.
Bu öğretim elemanlarından en az üçü ilgili veya yakın alanda anabilim dallarından
olan yardımcı docent, doçent veya profesör kadrosundaki öğretim üyelerinden
seçilir.
d) Başvuru sahibinin Türkçe bilmediği durumda komisyonda ilgilinin dilini bilen
ek bir öğretim elemanı veya mütercim tercüman komisyona dahil edilebilir.

a) Kişinin diploma alanı ve derecesinin tespiti için sunabildiği elde bulunan
belgeler de göz önünde bulundurularak komisyonun gerekli görmesi halinde
uygulama alanıyla ilgili sözlü, teorik ve/veya pratik değerlendirme yapılır.
b) Özellikle meslek icrasına izin veren (Tıp Doktorluğu, Hemşirelik, Ebelik,
Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık), görsel sanatlar gibi beceri
gerektiren veya çeşitli laboratuvar uygulamaları gerektiren alanlarda diploma
alanı ve derece tespiti için pratik uygulamaya yönelik değerlendirme de yapılır ve
kayıt altına alınarak rapora eklenir.
c) Sözlü sorulan sorular ve başvuru sahiplerinin vermiş olduğu cevaplar kayıt
altına alınır ve başvuru dosyasına eklenir.
d) Diploma ve derece tespiti yapılırken seviye belirleme veya yeterlilik benzeri
ek değerlendirme yapılmaz, “başarılı” veya “başarısız” şeklinde sonuç yazılmaz.
e) Değerlendirme yapılırken varsa kişinin mesleki deneyimi ve ilgili belgeleri de
dikkate alınır.
7. Değerlendirmelerin Sonuçlandırılması
Diploma ve Derece Tespit Komisyonlarının kararları aşağıdaki hususları içerir.
a) Alanın belirlenmesi
b) Derecesinin belirlenmesi
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6. Değerlendirme Kriterleri ve Yöntemi

c) Alan ve derecesinin iddia veya beyan edilenden farklı olduğuna karar verilmesi
durumunda:
• Alanın farklı olduğuna karar verilmesi durumunda yeni alana uygun
komisyon oluşturulması ve değerlendirilmesi,
• Derecenin farklı olduğuna karar verilmesi durumunda bu durumun raporda
belirtilmesi,
• Her iki durumda da SYBS işlemleri açısından öneride bulunulması,
• Mezun olunduğu iddia edilen alan ve/veya derecenin gerçek dışı beyan
olduğuna karar verildiği durumda raporda bu durumun belirtilmesi.
a) Komisyon alan ve derece tespitini yukarıdaki hususlar çerçevesinde
olumlu ya da olumsuz sonuçlandırır.
b) Komisyonca farklı bir karar ve öneride bulunulması halinde bu hususları
raporda belirtilmesi
8. Başvuru Sonucunun Bildirilmesi
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a) Komisyonlarca yapılan değerlendirmelerin sonuçları Rektörlük eliyle tek bir
liste halinde dosyalarının birer örneği ve gerekçeli karar ile birlikte Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığına gönderilir. Oluşturulacak listede kişilerin kimlik bilgileri,
tespit edilen alan ve dereceler vb. hususlar yer alır. Sonuçlar ile ilgili kişiye bilgi
verilmez, işlemler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında devam eder.
b) Başvurunun reddedilmesi halinde alınan karar gerekçesi, itiraz mercii ve süresi
belirtilerek ilgiliye tebliğ edilir. Tebliğ tarihi itibariyle itiraz süresi 30 gündür, itiraz
mercii ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığıdır.
c) Diploma ve derece tespiti yapılan ilgililerin denklik işlemlerinin
değerlendirilmesine, doğrudan denklik veya SYBS işlemleri uygulanmak üzere ilgili
alt komisyonlarca devam edilir.
* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denklik süreçleri ile ilgili güncel kararlar
ve değişiklikler hakkında detaylı bilgiye www.yok.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.
* Diğer soru ve talepleriniz için denklik@yok.gov.tr mail adresinden iletişime geçebilirsiniz
Başvuruların şahsen ya da posta yolu ile kurumumuza yapılması gerekmektedir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denklik süreçleri ile ilgili güncel kararlar ve
değişiklikler hakkında detaylı bilgiye www.yok.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.
Diğer soru ve talepleriniz için denklik@yok.gov.tr mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlik belgesi
fotokopisi ☐
• Yabancı uyruklu başvuru sahipleri için, uyruğunda
bulunulan ülke tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi
fotokopisi veya pasaportun kimlik bilgilerini gösterir sayfa
fotokopisi ve Türkçe tercümesi ☐
• Lise diploması aslı veya noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış
Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti veya Lise Denklik
Belgesi ☐
• Tanıma/Denklik Başvuru Formu (Başvuru formunun
eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru
belgelerine eklenmesi gerekmektedir.) ☐
• Tanıma ve/veya Denkliği talep edilen diploma veya
mezuniyet belgesinin aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya
da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe
tercümesi ☐
• Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders
saatlerini, kredilerini ve ders başarısını gösteren not çizelgesi
ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ☐
• Avrupa Birliği ile Bologna sürecine üye ülkelerden alınan
diplomalar için Diploma Eki (diploma supplement) aslı ve
Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış
Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ☐
• Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir
yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise
bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti
noterleri veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış
Türkçe tercümesi ☐
• Yükseköğretime başlanılan yıl hazırlık öğrenimine tabi
olanların hazırlık eğitimi aldıklarına ve başarılı olduklarına
dair belge ☐
• Çiﬅ uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince
öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge ☐
• Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların
giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının
fotokopisi ☐
• İl Emniyet Müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi aslı ☐
• KKTC'de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve
T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri
giriş-çıkış bilgilerini gösterir belge

BAŞVURU EVRAKLARI
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0850 470 0 965
denklik@yok.gov.tr
www.yok.gov.tr

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı
Bilkent / ANKARA

* Tüm başvuru belgelerinin detaylı listesine ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı tarafından denklik süreçleri ile ilgili güncel
kararlar ve değişiklikler hakkında detaylı bilgiye
www.yok.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.
*Diğer soru ve talepleriniz için denklik@yok.gov.tr mail
adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Yüksek Lisans başvuruları için;
• Lisans diploması aslı veya noter ya da Türkiye Cumhuriyeti
Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti veya Lisans Denklik
Belgesi ☐
• Tezli yüksek lisans başvuruları için, yüksek lisans tezinin biri
basılı biri elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği ☐
• Tez kapağının ve tez özeti kısmının noter veya Türkiye
Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe
tercümesi ☐
• KKTC'de herhangi bir yüksek lisans programını bitirenlerin
eğitime başladığı yıl itibariyle geçerli ALES belgesi ☐

• Türkiye’de kalma ve diploma denkliği için başvuru gerekçesi
ve beyanı ☐
• Varsa mesleki tecrübelerini gösterir belgeler ve diğer
sertiﬁkalar ☐
• Denklik başvurusu esnasında teslim edilecek orjinal
belgelerin fotokopisi ☐
• Gerekli görülen durumlarda, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından bir önceki öğrenime ilişkin belgeler, lise
denklik belgesi veya ek belgeler talep edilebilir. ☐

www.yok.gov.tr

TANIMA VE DENKLİK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

DİPLOMA DENKLİK
SÜREÇLERİ

7. EKLER

DBYS Kaydı
Başvuru dosyası
DBYS (Denklik Bilgi
Yönetim Sistemi)’ne
kaydedilir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurunun Alınması
Başvuru evrakları
eksiksiz teslim
alınır.

Yürütme Kurulu
Yürütme Kurulu Kararı
alınır.

KURUL İNCELEMESİ

Tanıma ve Denklik
Komisyonu
Dosya Tanıma ve Denklik
Komisyonunca
değerlendirilir.

DİPLOMA DENKLİK SÜREÇLERİ

SYBS
(Seviye ve Yeterlilik
Belirleme Sistemi)

Yurtdışı Giriş-Çıkış İşlemi
Yurtdışı giriş-çıkış
kontrolleri yapılır.

ÖN İNCELEME İŞLEMLERİ

Teyit İşlemi
Büyükelçilikler
aracılığıyla Üniversite
ile diploma teyit
yazışması yapılır.

Doğrudan
Denklik
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Üniversite
Görüşü

ÖNDOSYA
İNCELEME
İNCELEMESİ
İŞLEMLERİ

Bilim Alanı Danışma
Komisyonu

Kararda belirtilen
SYBS işlemleri
uygulanır.

SYBS İŞLEMLERİ

• Dosya içerik açısından incelenir (kredi/saat sayısı,
eşdeğer alan/bölüm vb.).
• Gerekli görüldüğü takdirde ek evrak talep edilir.

Ret
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Elinizdeki kitap, tanıma ve denklik sürecinin “ne
olduğuna” ülkemizde “nasıl” işlediğine ve
“kimler” tarafından yapıldığına ışık tutmak
amacıyla hazırlanmıştır.
“Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma
ve Denklik El Kitabı”nda; tanıma ve denklik
işlemleri ile ilgili olarak, terminoloji de
açıklanarak Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire
Başkanlığının yapısı ve yürüttüğü işlemler
anlatılmakta, farklı alanlara göre denklik
sürecine dair detaylı bilgiler yer almaktadır.
Tanıma ve denklik süreci ile ilgilenen kişilere
yol göstermesi açısından önemli olduğunu
düşündüğümüz ve bu anlamda bir ilk olan bu
kitabın faydalı olmasını temenni ederiz.

