ÜNİVERSİTELERARASI KURUL (ÜAK)
YURTDIŞINDA ALINAN DOKTORA UNVANI
DENKLİK BAŞVURU FORMU
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞINA
Bilkent/ANKARA
Yurtdışında almış olduğum doktora unvanının 2547 sayılı Kanun’un 11. b/5 maddesi uyarınca Türkiye’de
yapılan doktoraya eşdeğer sayılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Adı Soyadı, İmza

TC Kimlik / YU Numarası: …………………..........
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Doktoranın Yapıldığı Ülke

:

…………………………………………………………………………………….

Doktoranın Yapıldığı

:

………………………………………………………………………………….…

Üniversitenin Adı ve Açık Adresi

………………………………………………………………………………….…

Doktoranın Bilim Alanı

:

………………………………………………………………………………….…

Doktora Programının Eğitim Dili

:

………………………………………………………………………………….…

Doktora Tez Danışmanının e-posta adresi :

...............................@...............................................................

Yurtdışında yapılan doktora Türkiye’de herhangi bir
üniversite ile ortak doktora programı protokolü neticesinde
alınmış ise Türkiye’deki üniversitenin adı (alındıysa protokol
belgesinin fotokopisi)

:

Evet. Kurum Adı: ……………………………
Hayır
Evet. Kurum Adı: ……………………………

Doktora öğrenimi süresince herhangi bir kurum/kuruluştan
burs alınıp alınmadığı (alındıysa belgenin kurum onaylı
örneği)

:

Doktora öğrenimi süresince herhangi bir kurum/kuruluş
tarafından
görevlendirilip
görevlendirilmediği
(Görevlendirme belgesinin kurum onaylı örneği)

:

Hayır
…hEvet. Kurum Adı: ……………………………
Hayır

KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı Soyadı

:

………………………………………………………………………………………..…………

Adres

:

………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………….………

Semt/İlçe

:

……………………

İl

:

…………………………………………….…..............

Yurt İçi Ev/İş Tel

:

……………………

GSM

:

…………………………………………………………

E-posta

:

...................................@........................................................................................

Üniversitelerarası Kurul tarafından denklik verilmesi halinde; tezimin bilimsel araştırma hizmetine sunulması
amacıyla YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında arşivlenmesine ve internet üzerinden tam metin erişime
açılmasına izin veriyorum.
Evet

Hayır

Tarih:………/……./…………….
Form01_ÜAK/Denklik

1

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL (ÜAK)
YURTDIŞINDA ALINAN DOKTORA UNVANI
DENKLİK BAŞVURU FORMU
İSTENEN BELGELER
1.
2.

Başvuru sahibi tarafından doldurularak imzalanmış başvuru formu
Yurt dışında alınan diplomanın eşdeğerliği ile ilgili olmak kaydıyla bilgi ve belgelerin doğruluğunun araştırılmasına
ilişkin açık rıza beyanı (web sayfasındaki örnek formatında)
3. Doktora yapılan üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığına dair Yükseköğretim Kurulundan
(YÖK) alınmış kurumsal denkliğin tanındığına ilişkin güncel tarihli yazı
4. Doktora diplomasının aslı ve A4 formatında bir adet fotokopisi (Geçici mezuniyet belgesi ile yapılan başvurular
kabul edilmemektedir)
5. Doktora diplomasının ve tercümesinin noter ya da Türk Dış temsilciliklerince onaylı örneği
6. Doktora diplomasına esas teşkil eden transkript’in aslı
7. Doktora diplomasına esas teşkil eden transkript ve tercümesinin noter ya da Türk Dış temsilciliklerince onaylı örneği
8. Yüksek lisansla birleştirilmemiş doktora eğitimleri için;
Yüksek lisans diplomasının noter onaylı örneği. Diploma yabancı ülkede alınmış ise;
a- Diploma ve tercümesinin noter ya da Türk Dış temsilciliklerince onaylı örneği,
b- Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin noter onaylı örneği
9. Yüksek Lisansla birleştirilmiş doktora eğitimleri için;
Lisans diplomasının noter onaylı örneği. Diploma yabancı ülkede alınmış ise;
a- Diploma ve tercümesinin noter ya da Türk Dış temsilciliklerince onaylı örneği,
b- Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin noter onaylı örneği
10. Doktora diplomasına esas teşkil eden doktora tez kapağı ile tez özeti kısmının ve tercümesinin noter ya da Türk
dış temsilciliklerince onaylı örneği,
11. Doktora diplomasına esas teşkil eden tezin 2 adet elektronik ortamda kaydı (CD veya DVD ortamında)
12. Türkiye’de doktoraya kabul için aranan dil yeterliliğini sağladığına ilişkin belgenin aslı veya onaylı örneği. (Doktora
derecesi, eğitim dili Üniversitelerarası Kurulca doçentlik başvurusunda kabul edilen dillerden* herhangi birisi olan
bir üniversiteden alınmış ise bu belge istenmez.)
13. Özgeçmiş (web sayfasındaki örnek formatında)
14. T.C. Vatandaşları için nüfus cüzdanı fotokopisi
15. Yabancı uyruklular için;
a- Çalışma izin belgesi
b- Yabancı kimlik belgesinin veya pasaportun fotokopisi
16. Yabancı uyruklular ile biri Türk vatandaşlığı olup olmadığına bakılmaksızın birden çok vatandaşlığı bulunan
başvuru sahipleri için doktora yapılan süre boyunca doktora yapılan ülkede bulunulduğunu gösterir belgenin aslı
ve tercümesinin noter ya da Türk dış temsilciliklerince onaylı örneği,
17. T.C. vatandaşları için doktora eğitimi yapılan çalışma sürelerine ilişkin pasaportun kimlik bilgileri dahil işlem gören
tüm sayfalarının fotokopisi (varsa oturum kartlarının fotokopileri) ile doktora yapılan döneme ait bütün yurt dışı
giriş-çıkışlarını gösteren Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış ıslak imzalı belge ve/veya e-devlet çıktısı.
Doktora eğitimine başladığı tarih : ……./….../………..
Doktora eğitimini tamamladığı tarih : ……./….../………..
Yukarıda sunduğum belgelerin ve içeriklerinin doğruluğunu, ayrıca almış olduğum doktora eğitiminin tam zamanlı örgün
eğitim olduğunu teyit ederim.
Adı

Soyadı :

Tarih :
İmza:
Not: Gerek duyulduğunda adaylardan başka belgeler de istenebilir. İstenen belgelerin eksik veya yanlış olması
durumunda başvuru dikkate alınmaz ve beyan edilen adrese ödemeli olarak kargo ile iade edilir.
*Üniversitelerarası Kurulca doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dilleri görmek için, ÜAK'ın web sayfasında
"Doçentlik > Başvuru İşlemleri" bölümünde bulunan son doçentlik başvuru dönemine ait "Üniversitelerarası Kurulca
Kabul Edilen Yabancı Diller" bilgisini inceleyiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI VE PAYLAŞIMINA DAİR RIZA BEYANI
CONSENT TO USE AND DISCLOSE PERSONAL INFORMATION
YETKİ VERİLEN MAKAM – COMPETENT AUTHORITY for the USE of CONSENT
Üniversitelerarası Kurul ( ÜAK )
Inter-University Council
Adres / Address
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
Üniversiteler Mahallesi 1600 Cad. No: 10
06539 Bilkent-Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
E-posta / E-mail
uak.denklik@yok.gov.tr
Tel / Phone Number
(+90) 312 291 82 70
(+90) 312 291 82 71
Fax / Fax Number
(+90) 312 291 82 99
RIZA BEYANI VEREN KİŞİ – PERSON GIVING CONSENT
Adı Soyadı / Name Surname
Doğum Tarihi / Date of Birth
Öğrenci No / Student ID
Uyruğu / Nationality
Vatandaşlık No / Citizenship No
E-posta / E-mail
Telefon / Phone Number
RIZA BEYANI VEREN KİŞİ – PERSON GIVING CONSENT
Denklik başvurumun değerlendirilmesinde kullanılmak üzere akademik ve mesleki yeterliklerime
dair kişisel verilerimin Üniversitelerarası Kurul tarafından (Üniversitelerarası Kurul - ÜAK ) ve diğer
ilgili eğitim kurumları veya kuruluşlar arasında kullanım ve paylaşımına izin veriyorum.
I hereby authorize the Inter-University Council (Üniversitelerarası Kurul - ÜAK) to make any
inquiry on my personal information from other institutions or authorities regarding to my
academic or professional qualifications.

…………………………………………………………..
Başvuru sahibinin Adı Soyadı - İmzası
Applicant’s Name Surname / Signature

…………/…………/…………
Tarih / Date

Yukarıda yazılanları okudum ve kişisel bilgilerimin kullanımı ve paylaşımına izin veriyorum. Bu rıza
beyanı tarafımdan yazılı olarak feshedilmediği sürece geçerlidir.
I have read the above statement and hereby authorize the use and disclose of my personal
information. This Consent will remain in effect until terminated by me officially.
*Bu formda yer alan bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde alınmıştır.
*Personal information on this form is collected in accordance with the Privacy Act No.6698

ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Uyruğu
Medeni Hali

:
:
:
:
:

Aldığı Akademik Unvanlar
Unvanı Aldığı Üniversite

Unvanı Aldığı Tarih

Profesörlük
Doçentlik
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
(ÜniversiteFakülte-Bölüm)
Çalıştığı Kurumlar
1.
2.
Akademik Görevler
1.
2.
Yönettiğim Tezler
Doktora (Ph.D.)
1.
2.
Yüksek Lisans (M.Sc.)
1.
2.
Projeler
1.
2.
Patentler
1.
2.
Yayınlanmış Makaleler
A-

Uluslararası
1.
2.

B-

Ulusal
1.
2.

Çağrılı Konferans ve Seminerler
1.
2.

Çalıştığı Tarihler

Bildiriler
A-

Uluslararası
1.
2.

B-

Ulusal
1.
2.

Kitaplar
A-

Uluslararası
1.
2.

B-

Ulusal
1.
2.

