
DENKLİK İŞ VE İŞLEMLERİ 

DENKLİK BELGESİ DÜZENLEME İŞLEMİ 

A. BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER 

1. Başvuru formu 

2. Ara sınıflar için: 

 Eğitim aldığı son 2 (iki) yıla ait karne, öğrenim belgesi veya 

transkriptin aslı ile birlikte fotokopisi 

3. Mezunlar için:  

 Diploma ve son üç yıla ait transkriptin aslı ile fotokopileri 

4. T.C.  vatandaşları için: 

 Kimlik aslı ve fotokopisi 

 Pasaport aslı ve fotoğraflı sayfa fotokopisi 

 Giriş çıkış tarihlerini gösteren mühürlü sayfaların fotokopisi 

olmaması durumunda yetkili kurumdan alınan pasaport giriş-çıkış 

döküm belgesi 

5. Yabancılar için: 

 İkamet tezkeresi ve çalışma izni. Çalışma izni olmadığı durumlarda 

öğrenim vizesinin aslı ve fotokopisi  

 Evlilik nedeniyle soyadı değişenlerin, bu soyadı değişikliğini 

gösteren resmi bir belge sunması gereklidir. (Evlilik cüzdanı ya da 

nüfus kayıt örneği gibi ) 

 İsim Değişikliği durumunda isim denklik belgesi veya vukuatlı 

nüfus kayıt örneği 

 Pasaportun aslı ve fotoğraflı sayfasının fotokopisi ile ülkeye giriş 

çıkış tarihlerini gösteren mühürlü sayfaların fotokopisi 

6. Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça veya Bulgarca olmayan pasaport dışındaki 

tüm belgeler Türkiye'deki yeminli tercüme bürolarından Türkçeye çevrilmiş 

olmalıdır. (Noter Onaylı) 

7. Onaysız diploma veya transkript gibi öğrenim belgelerinin, öğrenim 

görülen ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da Konsolosluğu tarafından ve ayrıca o 

ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mühürlenmiş olması gerekir. 



8. Apostile bağlı ülkelerden ( Bkz: 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41) 

getirilen belgelerde, orijinal belge üzerinde apostil taşımalıdır.  

  

B. BELGE DÜZENLEME SÜRECİNDE YAPACAĞINIZ İŞLEMLER 

1. Başvuru için yukarıda sıralanan belgeleri hazırlayınız. İkamet izni, ikamet 

izin başvuru belgesi veya üniversite/okul kabul belgesi eksikse başvuru 

yapmayınız.   

2.Başvurular ancak kişinin kendisi, velisi veya yasal vekili tarafından 

yapılabilir.  

3. Başvuru formunu doldurup Denklik Başvuru gişesine teslim ediniz.  

4.Denklik belgenizi teslim alacağınız zamana ait randevunuz alınız.  

  

C. DÜZENLENEN BELGENİN TESLİM ALINMASI 

1. Size verilen randevu tarihinde belgenizi almaya geliniz. Denklik belgenizi 

evrak teslim biriminden alınız. 

2. Belgeyi ancak başvuru sahibi, velisi veya yasal vekili, okul veya kurumlar 

tarafından yaptırılan işlemlerde yetki belgesi ile yetkilendirilmiş kişiler 

teslim alabilir.  

3. Sağlık alanlarıyla ilgili (hemşirelik, ebelik v.b) başvurular ayda birgün 

toplanan komisyonca değerlendirilir. Ancak hastanelerde yapılacak olan 

uygulama süresi bunun dışındadır. 

  

D. DENKLİĞİ YAPILAMAYACAK DİPLOMALAR 

1. Almanya, Avusturya ve İsviçre'de bulunan Berufaschule"den alınan 

Berufschuleabschluss, Lehrschulabschluss ve Fahigkeitzeugnis belgelerinin 

denkliği yapılmamaktadır.  

2. Hazırlık sınıfına denklik verilmemektedir.    

 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41


E. SAĞLIK LANI İLE İLGİLİ BELGELERİN DENKLİK İŞLEMLERİ 

İstenecek Belgeler : 

1. Apostil onaylı diploma/ Attestat/Şahadetname (Lise Düzeyinde) 

2. Bir alt öğrenimini gösteren belge: Attestat/Şahadetname veya 

Ortaokuldaki son iki yılın karnesi 

3. Haftalık ders saati sayısını gösteren not dökümü (Transkript) ve Türkçe 

tercümesi 

4. Kimlik Belgesi/Çalışma İzni veya ikamet izin belgesi(süresi dolmamış) 

5. Pasaport 

6. İsim veya soyisim değişikliği durumunda isim denklik belgesi/vukuatlı 

nüfus kayıt örneği/evlilik cüzdanı 

** Lise eğitiminden sonra alınan (Subbakalavır) belgelerin değerlendirmesi 

sağlık komisyonumuz tarafından yapılamamaktadır. 

 


