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Açıklama
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından örgün eğitim yoluyla alınan diplomaların denklik işlemi, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı kanunla değişik 7/p maddesi ile 05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
"Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" hükümleri uyarınca yapılmakta olup, söz konusu
Yönetmelik yatay geçiş, dikey geçiş ve lisans tamamlama gibi kavramları kapsamamaktadır.
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından uzaktan öğretim yoluyla alınacak diplomalar ise söz konusu Yönetmeliğin 10.
maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Öğrenim dili Türkçe olan yurt dışındaki yükseköğretim programlarından alınan diplomalar için yapılan başvurular
Yönetmelik’in 7. madde, 6. fıkra, (ç) bendi "Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olduğu
belirlenen programlar veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurtdışındaki Türkçe yükseköğretim programları dışında,
yükseköğretim kurumlarının açtığı ve öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan başvurular
reddedilir." hükmü çerçevesinde karara bağlanacaktır.
Diploma denklik başvurusunda aranacak belgeler ile inceleme ve değerlendirme usul ve esasları Yurtdışı Yükseköğretim
Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nde belirtilmiş olup; ilgili Yönetmelik ve detaylı bilgiye Yükseköğretim Kurulu
web sayfasından ulaşılabilmektedir.
Yatay geçiş başvuruları, 08.02.2008 tarih ve 636/2732 sayılı yazımız ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik" hükümlerine; lisansüstü eğitim başvuruları ise 26.09.2017 tarih ve 64528 sayılı yazı ile "Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak, alınan dersler incelenmek suretiyle başvuru yapılan Üniversite tarafından
değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır.
2547 Sayılı Kanun’un 11 b/5 maddesi uyarınca yurtdışında yapılan doktora eğitimleri Üniversitelerarası Kurul tarafından
değerlendirilmektedir. Yurtdışında yapılan doktora eğitiminin Türkiye'de yapılan doktoraya eşdeğer olup olmayacağı hususunda
önceden herhangi bir görüş belirtmek mümkün olmadığı gibi, söz konusu eşdeğerlik, doktora tamamlandıktan sonra ilgili
komisyon ve kurullar tarafından incelenmektedir.
Öte yandan diploma denklik başvuruları, ilgili Komisyon ve Kurullar tarafından münferiden değerlendirildiğinden yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının ülkemizdeki
diplomalara eşdeğer olup olmayacağı hususunda önceden herhangi bir görüş belirtmek mümkün olmadığı gibi, eğitim
alınan yükseköğretim kurumunun tanınırlığına ilişkin olarak Kurulumuzun yeni kararlar alma hakkı saklıdır.
Yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin konuyla ilgili güncel gelişme ve kararları Kurulumuz internet
adresinden takip etmeleri yararlarına olacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim.

*BU BELGE DENKLİK BELGESİ YERİNE GEÇMEZ

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.

