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....................... VAL
NE
( l Milli E itim Müdürlü ü)

lgi

: a) 10/07/2018 tarih ve 30474 say Resmî Gazete'de yay mlanan Cumhurba kanl
Te kilat hakk nda 1 Nolu Cumhurba kanl Kararnamesi.
b) Millî E itim Bakanl
n 30/05/2019 tarih ve 30789 say Resmî Gazete'de
yay mlanan Denklik Yönetmeli i.
c) Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl
n Denklik lemleri K lavuzu 2019.

Yurt d ndaki ö retim kurumlar ndan al nan ilkö retim ve ortaö retim
kurumlar na ait ö renim belgelerinin denklik lemlerinin ilke kararlar belirleme görevi ilgi
(a) Kararname ile Ba kanl
za verilmi tir. Ayr ca denklik lemlerinin ilgi (b)
Yönetmeli in 5. maddesi gere ince yurt içinde il millî e itim müdürlükleri, yurt d nda ise
itim mü avirlikleri/ata eliklerimiz taraf ndan Ba kanl
z http://ttkb.meb.gov.tr internet
sitesinde yay mlanan ilgi (c) K lavuzu esas al narak yap lmas gerekmektedir.
Bilindi i üzere Ba kanl
zca yürütülmekte olan denklik i ve lemleri 09/11/2019
tarihi itibar yla pilot illerimizde dijital ortamda yürütülmeye ba lanm r. Pilot
uygulamalardan al nan dönütlerden sonra yurt içinde 81 il merkezimizde, nüfusu 250.000 ve
üstü 86 ilçe merkezi ve yurtd mü avirliklerimiz/ata eliklerimizde de e-Denklik modülünün
uygulamas planlanmaktad r.
Bu kapsamda 14-17 Ocak 2020 tarihlerinde illerimizde görev yapan denklik merkezi
çal anlar na e-Denklik modülü çal tay gerçekle tirilmi tir. E-Denklik modülüne rayla il ,
ilçe ve yurt d temsilciliklerimizde amal bir ekilde geçilmesi dü ünülmektedir. Bu
ba lamda;
a) l denklik merkezlerimizin hâlen ellerinde olan manuel denklik ba vurular n elden
ve DYS üzerinden en k sa zamanda tamamlanmas ,
b) Bu süreç içerisinde gelen yeni denklik ba vurular n elden al nmamas ve ki ilerin
online ba vuruya yönlendirilmesi,
c) Bütün illerimizde denklik ba vurular n en geç 27/01/2020 tarihi itibar yla
edenklik.meb.gov.tr adresinden kabul edilmesi,
d) Denklik ba vurular n en geç 27/01/2020 tarihi itibar yla al naca
n iliniz millî
itim müdürlü ü internet sayfas ve denklik merkezleriniz arac
ile yaz , görsel ve
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dijital kanallardan duyurulmas ,
e) e-Denklik modülü üzerinden gelen ba vurular n modül basamaklar takip edilerek ,
iliniz komisyon artlar na uygun bir ekilde sistem üzerinden sonland lmas ,
f) Modül üzerinden yap lan ba vuru evrak nda eksiklik olmas hâlinde sürecin
zland lmas aç ndan ki i ile ileti ime geçilerek eksik belgesini ibraz etmesi ve sisteme
yüklenmesi için gerekli uyar n yap lmas ,
g) e-Denklik modülü kullan
yaz yla bilgi vermesi hususunda

na geçi i tamamlayan illerin Ba kanl

za resmi

Bilgilerinizi ve gere ini rica ederim.
Mustafa Alphan BA BEKLEYEN
Bakan a.
Daire Ba kan
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