
ÖN LİSANS VE LİSANS 
BAŞVURULARINDA 

ULLANILMAK ÜZERE K

LİSE DENKLİK 
BELGESİ BİLGİLENDİRMESİ

Denklik 
Nedir?

Türkiye'de milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumlarından,

Türkiye'de Büyükelçiliklerce açılmış okullardan,

Yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından

alınan belgelerin ülkemizde hangi sınıf, alan, dal veya bölüme eş değer olduğunun tespit edilme 
işlemine denklik denir.

Detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim?

Denklik Belgesi başvurusu ve başvuru için 
istenilen belgeler ile ilgili detaylı bilgi için 
aşağıda linki yer alan Türkiye Millî Eğitim 
Bakanlığı e-Denklik Sayfasını inceleyebilirsiniz.

https://edenklik.meb.gov.tr

Denklik belgesi başvurusu ve sürecin takibi 
adayların kendi sorumluluğundadır.

Özellikle dikkat etmem gereken 
başka bir husus var mıdır?

Denklik Belgesinin orijinali kesin kayıt 
işlemi sırasında taahhüt edilen tarihe kadar 
üniversitemizin Öğrenci Kayıt İşleri Direk-
törlüğü'ne teslim edilmelidir, aksi taktirde 
kayıt işlemi sonlanır.

İstinye Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü

Denklik 
Nedir?

*The English version is below.



What is the 
“equivalency”?

International Private Education Institutions at primary and secondary educational level in Turkey,

The high schools opened by the embassies of other countries in Turkey,

The primary and secondary educational institutions abroad,

Where can I get elaborate information?

For detailed information about the application 
on the Certificate of Equivalency and the docu-
ments required for the application, you can 
review the E-Denklik (e-Equivalence) website 
of the Ministry of National Education in Turkey, 
the link of which is provided below.

https://edenklik.meb.gov.tr/?culture=en-US

The application for the certificate of equiva-
lency and the follow-up of the process are
in the responsibility of the candidate.

Is there anything else I should pay 
particular attention to?

The original copy of the Certificate of Equi-
valency must be submitted to the Student 
Registration Office in our university until 
the date undertaken during the final regist-
ration process, otherwise, the registration 
process will be terminated.

Istinye University
International Relations Directorate

It is the process of verification and determination of the international 
education institutions in terms of which grade, field, branch or depart-
ment is equivalent in our country.

THE CERTIFICATE OF 
E Q U I VA L E N C Y  O F 
HIGH SCHOOL TO BE 
USED IN ASSOCIATE 
AND UNDERGRADUATE 
DEGREE APPLICATIONS

What is the 
“equivalency”?
The above mentioned education institutions are as follows;
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