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Yurtdışında Alınan Doktora/Sanatta Yeterlik Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Denklik 
Başvuruları https://www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik/YU Numarası ve e-Devlet Şifresi ile giriş 
yapılarak “Yurtdışı Unvan Denklik Başvuru İşlemi (Doktora/Sanatta Yeterlik)” e-Devlet hizmeti 
üzerinden elektronik ortamda aşağıda belirtilen “İstenen Belgeler” de yer alan bilgi ve belgeler ile 
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına yapılacaktır.  
 

E-DEVLET ÜZERİNDEN  
DOĞRULAMA YAPILARAK ALINACAK BİLGİLER 

 
Denklik başvurusu yapacakların, “Doktora/Sanatta Yeterlik yapılan üniversitenin Yükseköğretim 
Kurulu tarafından tanındığına dair Okul Tanıma Belgesi” ile “Bir Önceki Öğrenim Bilgisi” e-Devlet 
üzerinden YÖKSİS veya Denklik Bilgi Yönetim Sistemlerinden (DBYS) doğrulama yapılarak başvuru 
sistemine aktarılacaktır. Bu nedenle başvuru yapacakların, öncelikle ilgili bilgilerini e-Devlet üzerinden 
sorgulama yaparak kontrol etmeleri, e-Devlet üzerinden sorgulama ile erişilemeyen bilgileri varsa 
ilgili kurumlar ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. 
 

1. OKUL TANIMA BELGESİ 
Doktora/Sanatta Yeterlik yapılan üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından 
tanındığına dair Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınmış kurumsal denkliğin tanındığına 
ilişkin güncel tarihli Yükseköğretim Kurumları Okul Tanıma Belgesi. 

 ABD, Hollanda ve KKTC dışındaki ülkelerde yapılan doktora/sanatta yeterlik eğitimleri 
için bu belge e-Devlet üzerinden alınabilmektedir. 

 ABD ve Hollanda’da yapılan doktora/sanatta yeterlik eğitimleri için Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı Tanıma ve Denklik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir. 

 KKTC’de yapılan doktora/sanatta yeterlik eğitimleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir. 

 
2. ÖNCEKİ ÖĞRENİM BİLGİLERİ ve/veya YURTDIŞINDAKİ ÖNCEKİ ÖĞRENİME AİT DENKLİK BELGESİ 

a) Yüksek lisansla birleştirilmiş Doktora başvuruları için yapılan başvurular bakımından, 
başvuru sisteminin doğrulama yapamadığı durumlarda, lisans diplomasının Türk noteri 
veya Türk dış temsilciliklerince onaylı sureti, lisans yurtdışında tamamlanmış ise Türk noteri 
veya Türk dış temsilciliklerince onaylı tercümesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan 
alınmış denklik belgesinin Türk noteri veya Türk dış temsilciliklerince onaylı sureti. 
b) Yüksek lisansla birleştirilmemiş Doktora/Sanatta Yeterlik eğitimleri için yapılan 
başvurular bakımından, başvuru sisteminin doğrulama yapamadığı durumlarda, yüksek 
lisans diplomasının Türk noteri veya Türk dış temsilciliklerince onaylı sureti, yüksek lisans 
diploması yurtdışında tamamlanmış ise Türk noteri veya Türk dış temsilciliklerince onaylı 
tercümesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış denklik belgesinin Türk noteri 
veya Türk dış temsilciliklerince onaylı sureti. 

 Lisans veya Yüksek lisans mezuniyet bilgilerine e-Devlet üzerinden “Mezun Belgesi 
Sorgulama” veya “Denklik Belgesi Durum Sorgulama” hizmetleri kullanılarak 
ulaşılabilmektedir. Mezuniyet bilgisine e-Devlet üzerinden ulaşılamadığı durumda, Yurtiçi 
mezun bilgisi için üniversite ile  iletişime geçilerek bilgilerin YÖKSİS mezun veri tabanına 
ekletilmesinin sağlaması, Yurtdışı mezun bilgisi için de denklik bilgilerinin Yükseköğretim 
Kurulu Denklik veri tabanına ekletilmesinin sağlanması gerekmektedir. 
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Başvuruda istenen belgelerin asılları renkli olarak taranıp pdf formatında hazırlanarak (her bir belge 

5MB boyutunu geçmemelidir) ve e-Devlet üzerinden yapılacak başvuru sırasında “Belge Yükleme” 

bölümünde sisteme yüklenecektir.  

 

Ayrıca başvuru sahibinin şahsen veya Türk noteri veya Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerince 

düzenlenmiş Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ibaresi geçen vekâletname aslı ibrazı halinde 

başvuru sahibinin vekilinin, başvuruyu sonlandırdıktan sonra 30 gün içinde, Diploma, Transkript 

asıllarını ibraz etmek ve ıslak imzalı Rıza Beyanı, Başvuru Formunu ve Okul Tanıma Belgesini elden 

teslim etmek üzere Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvurması gerekmektedir. Başvuru 

sonlandırıldıktan sonra 30 gün içinde belge aslı ibrazı/teslimi yapılmaması halinde başvuru 

yapılmamış sayılır. 

 

Başvuruyla ilgili tespit edilen eksiklikler başvuru sahibinin beyan ettiği elektronik posta adresine en 

geç 30 gün içinde bildirilir. Eksik bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde eksikliklerin 

giderilmemesi halinde başvuru yapılmamış sayılır. 

 

Başvurudaki eksiklikler tamamlandıktan sonra ilgili elçilikle teyit yazışması başlatılır. 

 
Yurtdışında Alınan Profesörlük, Doçentlik ve Doktora Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin 

Başvuruları İnceleme Komisyonu, aşağıda istenen belgelere ek olarak, gerekli hallerde başka 

belgelerin de sunulmasını isteyebilir. 

 

1. Başvuru Formu (E-Devlet üzerinden yapılan başvuru sonlandırıldıktan sonra oluşan Başvuru 

Formunun çıktısı alınacak ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına elden teslim edilecek.) 

 

2. Rıza Beyanı (ÜAK’ın web sayfasındaki örnek Rıza Beyanı eksiksiz olarak doldurularak sisteme 

yüklenecek ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına elden teslim edilecek.) 

 

3. Akademik Özgeçmiş Formu (ÜAK’ın web sayfasındaki örnek Akademik Özgeçmiş Formu 

eksiksiz olarak doldurularak sisteme yüklenecek.) 

 

4. Okul Tanıma Belgesi aslı  

 

5. Doktora/Sanatta Yeterlik diplomasının aslı ve Türk noteri veya Türk dış temsilciliklerince 

onaylı Tercümesi. (Diploma aslının A4 boyutunda fotokopisi) 

 Doktora/Sanatta Yeterlik diploma aslı olmadan, geçici mezuniyet belgesi ile yapılan 

başvurular kabul edilmemektedir.  

 

6. Önceki eğitim yurtdışında tamamlanmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış 

denklik belgesinin fotokopisi 
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7. Yüksek lisansla birleştirilmiş Doktora başvuruları için Doktora yapılan Üniversiteden alınan 

doğrudan veya bütünleşik doktora yapıldığına dair yazının aslı ve Türk noteri veya Türk dış 

temsilciliklerince onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi, 

 

8. Doktora/Sanatta Yeterlik diplomasına esas teşkil eden Transkript aslı ve Türk noteri veya 

Türk Dış temsilciliklerince onaylı Tercümesi. Doktora/Sanatta Yeterlik yapılan üniversitenin 

transkript vermemesi durumunda, doktora/sanatta yeterlik yapılan üniversiteden transkript 

verilmediğine dair alınan yazının aslı ve Türk noteri veya Türk dış temsilciliklerince onaylı 

tercümesi. (Transkript aslının fotokopisi) 

 

 e-Transkriptler, Online, Copy, renkli fotokopi şeklinde olan transkriptler kabul 

edilmemektedir. 

 

9. Doktora/Sanatta Yeterlik diplomasına esas teşkil eden doktora/sanatta yeterlik Tezi  

 

10. Tez Kapağının ve Tez Özeti kısmının Türk noteri veya Türk dış temsilciliklerince onaylı 

Tercümesi. 

 Bazı ülkelerde tezin birden fazla dilde yazıldığı durumlar olabilmektedir. Tez birden fazla 

dilde yazılmış ise tüm dillerde yazılan tezlerin ve duruma ilişkin gerekli açıklamaları içeren 

dilekçenin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir.  

 

11. Türkiye’de Doktora/Sanatta Yeterlik kabul için aranan yabancı dil yeterliliğinin sağlandığına 

ilişkin Yabancı Dil Belgesinin aslı veya Türk noteri veya Türk dış temsilciliklerince onaylı 

örneği.  

 Doktora/Sanatta Yeterlik eğitim dili Üniversitelerarası Kurulca doçentlik başvurusunda 

kabul edilen dillerden herhangi birisi ise bu belge istenmez. ÜAK’ın web sayfasında 

“Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Diller” bilgisine ulaşılabilir. 

 

12. Doktora/Sanatta Yeterlik diploması Türkiye’de ya da yurtdışında herhangi bir üniversite ile 

ortak doktora/sanatta yeterlik programı protokolü neticesinde alındıysa bunu belgeleyen 

bir yazı. 

 

13. Doktora/Sanatta Yeterlik öğrenimi süresince herhangi bir kurum/kuruluştan burs alındıysa 

bunu belgeleyen bir yazı. 

 

14. Doktora/Sanatta Yeterlik öğrenimi süresince herhangi bir kurum/kuruluş tarafından 

görevlendirme yapıldıysa bunu belgeleyen bir yazı. 
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15. Türk vatandaşları için, Doktora/Sanatta Yeterlik öğrenimi sürelerinde kullanılan 

Pasaportların kimlik bilgisi dahil işlem gören sayfalarının okunaklı fotokopileri, ikamet izin 

belgesi ile oturum kartlarının fotokopileri (veya ikameti sağlayan vize belgesi)  

 Pasaport kayıp veya imha edilmiş ise resmi makamlardan alınmış bilgi ve belgeler ile 

duruma ilişkin gerekli açıklamaları içeren dilekçe. 

 

16. Türk vatandaşları için, Doktora/Sanatta Yeterlik yapılan döneme ait bütün Yurtdışı Giriş 

Çıkışlarını gösteren Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınmış ıslak imzalı belge ve/veya e-

Devlet çıktısı. Doktora/Sanatta Yeterlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılmış ise, 

ayrıca KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret 

Müdürlüğü’nden alınan belgenin aslı. 

 

17. Yabancı uyruklular ile biri Türk vatandaşlığı olup olmadığına bakılmaksızın birden çok 

vatandaşlığı bulunan başvuru sahipleri için, doktora/sanatta yeterlik yapılan ülkede asgari, 

usul ve esaslarda öngörülen süre kadar bulunulduğunu gösterir bir belgenin aslı ve Türk 

noteri veya Türk dış temsilciliklerince onaylı sureti ve tercümesi, ayrıca yabancılar için 

pasaportlarının kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların fotokopileri ve varsa resmi 

kurumlarca verilen çalışma izni, ikamet izni vb. belgelerin fotokopisi. 

 Doktora/Sanatta Yeterlik yapılan tarih aralığında kullanılan birden fazla vatandaşlığa ait 

tüm pasaportların fotokopileri yüklenmelidir. 

 

18. Sanatta Yeterlik başvurusunda bulunan adayların, sanatta yeterlik eğitimine ilişkin afişler, 

resital çalışmaları, plaklar, elektronik kayıtlar, posterler ve benzeri çalışmaları. Bu çalışmalar 

ikişer nüsha halinde taşınır bellek vb. ortamlarda Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na 

teslim edilir. 


