EĞİTİMİ YETERSİZ GÖRÜLEN ve BAŞARISIZ OLANLARA
DOĞRUDAN DENKLİK VERİLEMEZ
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Yeni YÖK kaliteyi önceleyerek uluslararası üniversite sıralandırma sistemlerinde ilk
1.000 üniversite arasında yer alan üniversitelerden alınan diplomalara ortalama
15 günde doğrudan denklik vermektedir.
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Eğitim seviyesi hakkında eksiklik tespit edilenler objektif kriterler çerçevesinde belirlenen
zorunlu başarı şartını yerine getirmedikleri sürece kendilerine denklik verilmesi
mümkün değildir.
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Akademik başarısı yüksek olan öğrenciler hariç tutularak Türkiye’de ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda
başarılı olamayıp özellikle en hassas olunması gereken bölümlerden olan Tıp Doktorluğu, Sağlık, Hukuk
ve Mühendislik eğitimi için kendi imkânlarıyla yurt dışına giden ve yükseköğretim sistemimizle uyumlu
olmayan üniversitelerin bölümlerinden mezun olanlara yönelik akademik yetkinlik seviyelerinin
tespit edilmesi yönünde kararlar alınmaktadır. Bu başvuru sahiplerinin bir kısmı kendi alanlarında
Seviye Tespit Sınavlarına defalarca girmelerine rağmen 100 puan üzerinden asgari 40 puan bile
alamamaktadır. Hal böyleyken bu kişilerin bazıları gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer
yollardan baskı ve algı oluşturmaya çalışmakta ve kendilerine doğrudan denklik verilmesini
talep etmektedir.
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8 gün 22 gün
28 gün 45 gün
52 gün
33 gün 123 gün
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Makine Mühendisliği Diploması

31 gün 33 gün
Mimarlık Diploması

22 gün 140 gün 145 gün
Dil Konuşma Terapisi Diploması

Standart ve kriterlerini yükseltip
kaliteye odaklanan ve gelişmekte
olan yükseköğretim
sistemimize öldürücü darbe
vurmaya çalışan bu eğilimi
el birliğiyle durdurmamız
lazım.

En fazla
denklik verilen
bölümler

Elektrik Mühendisliği Diploması
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Öğrenim görülen ülkede 8-38 gün kalarak
lisans eğitimi tamamlanamayacağı gibi bu
diplomaların akademik hayatımız ve iş gücü
piyasamız için tehdit oluşturduğu herkesin
dikkate alması gereken bir husus olduğu
bilinmelidir.

8 gün
30 gün 33 gün
34 gün

İnşaat Mühendisliği Diploması
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2018 yılında başvurusu reddedilenlerin yaklaşık yüzde 20’si eğitim
gördükleri ülkede yetersiz kalış süresinden kaynaklanmaktadır.
Örneğin Bulgaristan’da 8 gün, Kosova’da 34 gün ve BosnaHersek’te 38 gün kalan öğrenciler Hukuk diploması alarak
başvuruda bulunmuşlardır. Benzer şekilde Makedonya’da 8
gün kalan bir öğrenci Mühendislik Fakültesi diploması alarak,
KKTC’de 28 gün kalan bir öğrenci Özel Eğitim alanında
tezli yüksek lisans diploması alarak, yine KKTC’de 9
gün eğitim alan başka bir öğrenci ise yüksek lisans
diploması alarak denklik başvurusunda bulunmuştur.
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8 GÜNDE HUKUK VE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ALINAMAZ

Hukuk Diploması

DİPLOMA VE DERECE DENKLİĞİNDE
GELİŞMELER ve ZORLUKLAR

44 gün

TIP DOKTORLUĞU
MİMARLIK
İLAHİYAT
ECZACILIK
İNŞAAT MÜH.

HUKUK
TIP DOKTORLUĞU
İŞLETME
İNŞAAT MÜH.
MİMARLIK
Sahte belge, yasalara aykırı
yatay ve dikey geçiş, yetersiz
kalış süresi nedeniyle
en fazla reddedilen
bölümler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı - Bilkent / Ankara
TANIMA VE DENKLİK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
0 850 470 09 65

0 312 266 50 60

www.yok.gov.tr

www. y o k . g o v. t r

YURT DIŞI DİPLOMA VE DERECELERİ
TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSATTIR

EN ÇOK DENKLİK VERİLEN ÜLKELER AVRUPA ÜLKELERİ
VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’DİR

Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde belirlemiş olduğu hedefleri
gerçekleştirmesinde yurt dışı yükseköğretim kurumlarından
alınan diploma ve derecelerin de önemli bir katkısı
olacaktır. Ülkemizin öncelik verdiği araştırma ve
geliştirme alanları başta olmak üzere akademinin
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
ve iş piyasasının ihtiyacı olan yetişmiş
insan kaynağı da denklik yoluyla temin
İLE DENKLİK İŞLEMLERİ
edilebilmektedir. Nitekim 2018 yılının
DAHA HIZLI
verileri incelendiğinde, Türkiye’ye
101 farklı ülkeden denklik
başvurusu yapılmıştır.
Yükseköğretim Kurulu şeffaflık ve
hesap verebilirlik doğrultusunda
diploma ve derece denklik işlemlerinin
dijital dönüşümünü tamamlayarak
tüm süreçleri daha hızlı bir yapıya
kavuşturmuştur. Bu kapsamda
TÜRKİYE

2018 yılında ön lisans, lisans ve yüksek lisansta denklik verilen ilk 10 ülkenin 9’u Avrupa
ülkesi ve ABD’dir. Yüksek lisansta listenin başında sırasıyla Birleşik Krallık,
ABD, Almanya ve Fransa yer almaktadır. Lisansta ise denklik verilen ilk 4 ülke, sırasıyla,
Azerbaycan, Suriye, Bulgaristan ve Ukrayna’dır.

CAZİBE MERKEZİ
OLUYOR

 diploma denklik
ön başvurularının yapılması,
 Okul Tanıma Belgesi’nin alınması,
 denklik başvuru süreçlerinin takibi,
 denklik belgesinin
sorgulanması ve doğrulanması
e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.
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Dijitalleşme sonucunda 2018
yılında ülkemizin eğitim sistemiyle
uyumlu ülkelerden yapılan denklik
başvurularının sonuçlandırılma süresi
ortalama 65 güne indirilmiştir.
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Yükseköğretimde uluslararasılaşma
politikalarımızın doğal bir sonucu
olarak uluslararası öğrencilerin
Türkiye’de yükseköğretime olan
talebinde önemli bir artış olmuş ve
uluslararası öğrenci sayısı 148 bini
aşmıştır. Denklikte ise 2018 yılında
bir önceki yıla göre üç kat fazla Okul
Tanıma Belgesi ve 10 bin Denklik
başvurusu yapılmıştır.

2018 yılında yüksek lisans düzeyinde
denklik verilen ilk dört ülke

2018 yılında lisans düzeyinde
denklik verilen ilk dört ülke

Birleşik Krallık

Azerbaycan

ABD

Suriye

Almanya

Bulgaristan

Fransa

Ukrayna

GELİŞMEKTE OLAN YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİMİZİN KALİTESİNE
YÖNELİK ZORLUKLAR VE TEHDİTLER
YÖK’te diploma denklik başvurusu incelemeleri münferiden yapılmaktadır. 1.314 akademik
alanda oluşturulmuş 15 komisyon, bu komisyonlarda görev alan 14 farklı üniversiteden
96 öğretim üyesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda oluşturulan görüşler
doğrultusunda karar verilmektedir.
Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde yükseköğretim alanında kalite odaklı pek çok iyileştirme
yapılmaktadır. Yükseköğretimimizin kalitesine yönelik sahte belgelerin, tanınmayan veya
tabela üniversitelerden alınan diploma ve derecelerin, mevzuata aykırı yapılan yatay ve
dikey geçişlerin ve eğitim görülen ülkede yetersiz kalış süreleri gibi tehditlerin önlenmesi
ve mevzuat kapsamında gereğinin yapılması zorunludur.
2018 verileri göstermektedir ki başvuruların yüzde 5,3’ü sahte belge, yasalara aykırı yatay
ve dikey geçiş ile diplomanın alındığı ülkede yetersiz kalış süresi nedeniyle reddedilmiştir.
Yükseköğretimde kaliteden taviz verilemeyeceği gibi yurt dışından alınan diploma ve
derecelerin yükseköğretimimizin kalite sistemini bozma yönünde tehdit etmesine yasalar
ve akademik etik gereği asla müsaade edilemez.
Denklik konusu ülkemizde sürekli tartışma konusu yapılmaktadır. Fakat gelişmiş ülkelerde
de denklik belli usul ve esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. Ulusal program kazanımlarını
karşılamayan programlara denklik verilmemektedir. Ancak, sağlık ve mühendislik alanları
da dahil bütün Avrupa ülkeleri ve ABD’den alınan diplomalara, diploma ve derecelerin
şeffaflığı nedeniyle, YÖK daha hızlı denklik düzenlemektedir.

