
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI İÇİN ÖNLİSANS VE LİSANS 
BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BELGELER 

1) Online Tanıma/Denklik Ön Başvuru Formu (Online ön başvuru yapıldıktan sonra 
formun çıktısı alınarak imzalanır ve listede istenilen başvuru belgelerine eklenmesi 
gerekmektedir) 
2) Rıza Beyanı (Rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde 
başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir) 
3) Kimlik belgesi fotokopisi, 
4) Lise eğitimi Türkiye'de tamamlanmış ise; 
a) Lise diploması aslı veya 
b) Lise diplomasının alındığı okul, Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış 
Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti 
5) Lise eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise; 
a) "Lise Denklik Belgesi"nin aslı (*) veya, 
b) "Lise Denklik Belgesi"nin Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri 
tarafından onaylı sureti 
6) Tanıma ve/veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve 
Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış 
Türkçe tercümesi 
7) Yükseköğretime başlanılan yıl hazırlık öğrenimine tabi olanların hazırlık eğitimi 
aldıklarına ve başarılı olduklarına dair belge 
8) Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve 
ders notlarını gösteren onaylı not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da 
Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi 
9) Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (diploma 
supplement) aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış 
Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi (**) 
10) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan 
transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir onaylı not çizelgesi aslı ve Türkiye 
Cumhuriyeti noterleri veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe 
tercümesi 
11) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede 
faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen 
ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti 
noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe 
tercümesi 
12) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş 
yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun 
faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi 
aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri 
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi 
13) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini 
gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye 
Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti 
14) İl Emniyet Müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi aslı 
15) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor 
olduğunu gösterir belge 



16) KKTC'de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin 
edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belge 
17) Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayanların, yükseköğretime başladıkları yıl 
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)/Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puan koşullarını 
sağladıklarını gösterir belge veya bu belgelere muadil olduğu Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen belge (***) 
18) Tanıma/Denklik başvurusu esnasında teslim edilecek tüm 
belgelerin RENKLİ fotokopisi 

  
*Söz konusu belge yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşavirliklerinden, 
Türkiye'de ise İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden temin edilebilir. Türkiye'deki 
yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla çalışacaklar ile 
kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen veya 
desteklenen araştırma geliştirme projeleriyle söz konusu kurum ve kuruluşlar 
tarafından koordine edilen uluslararası programlar veya Avrupa Birliği Çerçeve 
Programları kapsamında yer alan projelerde çalışacak yabancı uyruklu 
araştırmacılardan Lise Denklik Belgesi istenmez. 

  
**Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki ibraz 
edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili 
ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge. 

  
***Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve yükseköğretime başladığı yıl 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan 
dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 
dilimindeki üniversitelerden mezun olanlardan YGS/LYS veya muadil sınavlardan 
alınmış puan koşulu istenmez. 

  
Uyarı: K.K.T.C. yükseköğretim kurumlarından mezun olan başvuru sahiplerinin ilgili 
modülde yer alan bilgileri de dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06800 Bilkent - Ankara - Tel: +90(312)298-7000 - Fax: 
+90(312)266-4759 

 


