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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 

Sayı : E-67951427-215.01-26802973 21.06.2021
Konu : Uzaktan Öğretim Yoluyla Alınan
              Belgelerin Denklik İşlemleri Hk.

  DAĞITIM YERLERİNE

İlgi     : a) Millî Eğitim Bakanlığının 30.05.2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete'de 
                 yayımlanan Denklik Yönetmeliği.
             b) 26.11.2019 tarihli ve 67951427-215.01-E.23365322 sayılı yazımız.      
             c) 29.06.2020 tarihli ve 67951427-215.01-E.8600937 sayılı yazımız.   

 Bilindiği üzere uzaktan öğretim yoluyla alınan belgelerin denklik iş ve işlemleri ilgi (a) Denklik 
Yönetmeliği ve ilgi (b) ve (c) yazılarımızda belirtilen ilkelere göre yapılmaktadır.  İlgi (b) Denklik 
Yönetmeliğinin 3. Maddesinin (g) bendinde "Uzaktan öğretim: Çeşitli iletişim araçları kullanılarak 
yapılan ve yüz yüze olmayan öğretimi ifade eder."  olarak tanımlanmakta ve  aynı Yönetmeliğin 
5. Maddesinin (c) bendinde ise "Öğreniminin tamamını veya bir kısmını uzaktan öğretim yolu ile yapmış 
ve ara sınıfa kayıt yaptıracak olanlar için transkript veya öğrenim belgesi."  ibraz edilmesi zorunluluğu 
bulunmaktadır. 

Ancak son zamanlarda uzaktan öğretim yoluyla yurt dışından alınan bazı lise diplomaları, Apostil 
onayları ve transkriptlerde sahte belgelere rastlanılması nedeniyle, denklik iş ve işlemlerinde menfi 
durumlar ve tereddütler oluşmuştur. Diploma ve belgelerdeki sahteciliğin önlenmesi, kişilerin sahte lise 
diploması ile "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı"ndan (YÖS) faydalanmalarının önüne geçilmesi ve 
uygulamada birliğin sağlanması amacıyla uzaktan öğretim yoluyla alınan belgelere yönelik yapılacak 
denklik iş ve işlemlerinde aşağıda yer alan ilke kararlarına uyulması gerekmektedir.

Buna göre öğreniminin tamamını veya bir kısmını uzaktan öğretim yoluyla yapmış başvuru 
sahipleri:

1.Ara sınıf veya lise mezunu olması fark etmeksizin öğretim süresinin tamamına ait 
transkriptlerini, lise mezunu durumunda olanlar ise lise diplomasını ibraz etmek zorundadır. Bu belgeler 
ilgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre Apostil, Apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, dışişleri 
bakanlığı ya da büyükelçilik onaylarından birini taşımalıdır. 

2.Ara sınıf veya lise mezunu olması fark etmeksizin ilgili ülkede eğitim-öğretim gördüğü süreye 
ait pasaport kayıtlarının sunulması, pasaport giriş-çıkış tarihleri ile öğretim süresinin kontrol edilmesi ve 
örtüşmemesi hâlinde denklik işleminin modül üzerinden reddedilmesi,

3. Uzaktan öğretim yoluyla edinilen ikinci lise diplomasına denklik işleminin yapılmaması,
4. T.C. vatandaşı olup yurt içinde ikâmet etmekte iken uzaktan öğretim yoluyla yurt dışından 

aldığı diplomaya denklik belgesi düzenlenmemesi,
5. T.C. vatandaşı olup yurt dışında ikâmet etmekte iken uzaktan öğretim yoluyla farklı bir 

ülkeden/üçüncü bir ülkeden aldığı diplomaya denklik belgesi düzenlenmemesi,
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6. Yabancı ülke vatandaşı olup kendi ülkesinde ikâmet etmekte iken uzaktan öğretim yoluyla 
kendi ülkesinden aldığı diplomaya, yukarıda ifade edilen onayları sunması hâlinde, denklik belgesi 
düzenlenmesi,

7. Yabancı ülke vatandaşı olup Türkiye'de ikâmet etmekte iken uzaktan öğretim yoluyla kendi 
ülkesinden aldığı diplomaya denklik belgesi düzenlenmemesi,

8. Yabancı ülke vatandaşı olup Türkiye'de ikâmet etmekte iken uzaktan öğretim yoluyla kendi 
ülkesi dışından/üçüncü bir ülkeden aldığı diplomaya denklik belgesi düzenlenmemesi,

9. İlkokul 1-4 üncü sınıfların denklik iş ve işlemlerinde bu hükümlerin dikkate alınmaması,
10. Denklik iş ve işlemlerine yönelik tüm sürecin e-Denklik modülü üzerinden yürütülmesi, bahse 

konu tüm evrakın başvuru sahibi tarafından modüle yüklenmesi, randevu gününde de bu evrakların ibraz 
edilmesi, eksik evrakı veya onayı bulunan başvuruların iade edilmesi, tereddüt hâlinde ise modül 
üzerinden Başkanlığımız görüşüne sunulması,

İşbu yazının il denklik merkezleri tarafından ilçe denklik merkezi bulunan ilçelere de 
gönderilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
                                                                        

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                      Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ
                                                                                                                                         Bakan a.

        Kurul Başkanı
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