
DENKLİK İŞLEMLERİ 

Almanya´da alınan okul diplomalarının ve diğer okul belgelerinin Türkiye´de 

kullanılması, denklik işlemi sonucu alınacak, denklik belgesiyle mümkün 

olmaktadır. 

Almanya´ya Fachhochschulreife alanlar meslek liselerimizi, allgemeine 

Hochschulreife alanlar, genel liselerimizi bitirmisler derecesinde eğitim görmüş 

kabul edilirler. 

Dikkate Alınmayan Süreler 

Sadece meslek eğitimi veren okullarda (Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrund-

bildungsjahr, Berufsschule veya Ausbildung -mesleki eğitim) geçen süreler içinde, 

eğer bir diploma (Hauptschule veya Realschule diplomasi) alınmamışsa, öğrencinin 

eğitim düzeyinde sınıf bakımından bir yükselme olmaz. 

Denklik Yapmaya Yetkili Makamlar 

Federal Almanya Cumhuriyeti’ndeki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından 

alınmış olan karne (Zeugnis), ayrılma belgesi (Abgangszeugnis) ve diploma 

(Abschlusszeugnis) gibi belgelerin denklik işlemi yurtdışında Eğitim 

Ataşeliklerinde, yurt içinde ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde 

yapılabilmektedir. 

Başvuru 

Eğitim Ataşeliklerine denklik belgelerini almak icin başvuran vatandaşlarımızdan 

(18 yaş ve üzeri öğrencinin kendisi, 18 yaş altında olanların  velisi) aşağıda 

belirtilmiş karneleri ve belgelerlei birlekte başvurmaları gerekmektedir. 18 yaşın 

üstünde bir öğrencinin denklik belgesi kendisi haricinde noterden alınmış bir 

vekaletname ile 3. şahıslara verilebilir. 

Denklik İşlemi İçin İstenecek Belgeler: 

(Karne, Mezuniyet Belgesi (Diploma), Kimlik belgelerinin asılları ve birer adet 

fotokopileri) 

 Ara sınıflara denkliği yapılacak olanlar için okullardan alınmış son yıla ait 

(I. ve II. yarıyıl)  karne veya ayrılma belgesi. 

 

 Mezun durumda olanlar için diploma. 

 

 “Fachhochschulreife” belgesini gittikleri okuldan (örneğin Gesamtschule 

veya Gymnasium) doğrudan alamayanlar ise gerekli staj sürecini 

(Praktischer Teil) tamamladıktan sonra bulundukları Bölge Valiliklerine 

(Bezirksregierung) bizzat başvurarak, buradan resmi bir belge 



(Bescheinigung zum Nachweis der Fachhochschulreife) almaları 

gerekmektedir. 

 

 Kimlik Belgesi, ikamet izin belgesi, geçici koruma belgesi, uluslararası 

koruma başvuru sahibi kimlik belgesi uluslararası koruma statü sahibi kimlik 

belgesi, vatansız kişi ve kimlik belgesi ve pasaport belgelerinden biri. (Aslı 

ve birer adet önlü arkalı fotokopileri) 

 

 Denklik belgesi alacaklar için başvuru formu (Ataşeliğimizden temin 

edilebilir veya web sayfamızdan www.munster.meb.gov.tr  indirilebilir). 

* Özel okullardan alınan belgeler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 

(Ankara) görüşü alınarak yapılabilecektir.  

http://www.munster.meb.gov.tr/

