
ÖĞRENCİ DENKLİK ve SINIF YÜKSELTME İŞLEMLERİ 
 
Denklik ile Kayıt 
Madde 20 — Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya 
yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim 
belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar.  
Yabancı ülkede okumakta iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim 
belgeleri il millî eğitim müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam edecekleri 
sınıflar belirlenir.  
 
İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 20. Maddesine göre il milli eğitim 
müdürlüğünce denklik verilen öğrencilerle ilgili bilgileri girmek için e-Okul 
sistemine yeni bir bölüm eklenmiştir. 
 
Sınıf Yükseltme 
Madde 49 — (Değişik: 20.8.2007/26619 RG) İlköğretimde 1-5 inci sınıflara 
devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri 
bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve 
varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim 
yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst 
sınıfa yükseltilirler.  
Bu sınav, okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın 
öğretmeniyle varsa okul rehber öğretmeninden oluşan komisyon tarafından 
yapılır. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması 
durumunda, sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun bağlı 
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenir.  
Sınav sonucu tutanakla tespit edilir ve bu tutanağın bir örneği öğrencinin 
dosyasında bir örneği de öğrenci işleri dosyasında saklanır. Başarılı olanların 
durumu, okul kayıtlarına ve nakil belgelerine de işlenir.  
Sınıf yükseltme sınavına değişik sınıflarda olmak üzere birden fazla da 
girilebilir. Ancak sınıf yükseltme bir kez yapılır 
 
İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 49. Maddesine göre sınıf yükseltme 
hakkı kazanan öğrencilerin bir üst sınıfa atlatılmaları için bu bölüm 
kullanılır. Öğrenciler, e-Okul sisteminde zaten 2007-2008 Öğretim 
yılında yükseltildikleri sınıflara kaydedilmiş olduğundan bu bölüm 
2008-2009 Öğretim yılı başına kadar kapalı kalacaktır.  
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Öğrenci İşlemleri altına Denklik ve Sınıf 
Yükseltme eklenmiştir. Denklik 
İşlemlerinden  yönetmeliğin 20. maddesine 
göre giriş yapılır. 

 

2 Denklik 
İşlemleri 

Denklik bilgisi girilecek olan öğrenci seçildikten 
sonra denklik bilgileri girilerek Kaydet 
simgesine tıklanır. 



 

 

3 Denklik 
Dönemi ve 

Sınıfı 

Öğrencinin kaydı denklikle hangi sınıfa 
yapıldıysa, o sınıf ve dönem seçilerek 
kaydedilmelidir.  Hatalı giriş yapılırsa Sil 
simgesine tıklanarak silme işlemi yapılabilir. 

 

4 Sınıf 
Yükseltme 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 49. 
Maddesine göre yapılan Sınıf Yükseltme 
işlemlerinin kaydedileceği bölümdür. E-Okul’ 
da öğrenciler şu an yükseltildikleri sınıflarda 
görüldüğü için bölüm kapalıdır. 2008-2009 
yılından itibaren kullanıma açılacaktır. 
Şimdilik bu bölümde yapılacak bir işlem 
yoktur.  Geriye dönük sınıf yükseltme 
bilgileri girişi ise 2. Dönem açılacaktır. 

 
Denklik ve Sınıf Yükseltme ile ilgili hususlar: 
 

1. Denklik ve Sınıf Yükseltme işlemi sadece Okul Yönetici şifresi ile yapılabilir. 
2. E-Okul, denklik bilgisi girilen öğrenciler için denklikten önceki döneme ait not bilgileri 

aranmaz. 
3. Denklik işlemi yapılan öğrenciler, nakil gönderilirken denklikten önceki döneme ait 

notlar aranmaz. 
4. Denklik kaydı olan öğrencilerin sınıf ve şubeleri değiştirilemez. Değişiklik yapılması 

gerekiyorsa öncelikle denklik bilgisinin silinmesi gerekir. 
 

 
5. Sınıf yükseltme,1-5. Sınıflarda okuyan öğrenciler için yapılabilir.  
6. Sınıf yükseltme kaydı olan öğrencinin devam etmediği sınıfa ait not bilgisi e-Okul 

işlemlerinde aranmaz. 
7. Sınıf yükseltme 1. dönem başında ilk 1 aylık dönemde yapıldığı için program da bu 

dönemde giriş işlemine izin verilir. 
 
 



8. Sınıf yükseltme ya da denklik işlemi yapılan bir öğrenciyle ilgili bilgi aşağıdaki şekilde 
ekranın sol üst köşesinde öğrenci durumunun görüldüğü yerden izlenebilir. 

 
 


