BAŞVURUSU ONAYLANACAK ADAYLARIN BAŞVURU BELGELERİ
a) Lise Diploması (Lise Diploması veya geçici mezuniyet belgesi)
b) Lise Diploması Türkçe Çevirisi (noter ya da adayların kendi ülkelerindeki Türkiye dış
temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi)
c) Lise müdürlüğü tarafından onaylanmış Ortaöğretiminin (lise) tamamına ait not
döküm belgesi (transkript)
d) Transkriptin Türkçe Çevirisi (noter ya da adayların kendi ülkelerindeki Türkiye dış
temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi)
e) Diploma Notu Doğrulama Belgesi (****Bu belge diploma/transkript üzerinde

not ortalaması olmayan adaylar için gereklidir.
 Yurt dışından alınan diplomalarda ya da Transkript üzerinde Mezuniyet
Notu (Genel Not ortalaması) yazıyorsa Diploma Notu Doğrulama
Belgesine gerek yoktur. Diploma ya da Transkripti tekrar yükleyiniz.
 Yurt dışından alınan belgelerde Mezuniyet Notu ya da Genel Not
Ortalaması Diploma veya Transkript üzerinde yazmıyorsa mezun olduğu
okul müdürlüğünden ya da Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
Denklik başvurusu yaparak ek bir dilekçe ile not hesaplaması talep
edebilirsiniz.
 Denklik Belgesi üzerinde mezuniyet notu yazıyorsa Diploma Notu
Doğrulama Belgesi yerine Denklik Belgesi kabul edilebilir.
***Lise eğitiminin tamamını Türkiye’de ya da yurt dışında MEB’e bağlı Türk
okullarında alanlar
a) MEB Lise Diploması (Lise Diploması veya geçici mezuniyet belgesi)
c)MEB Lise müdürlüğü tarafından onaylanmış Ortaöğretiminin (lise) tamamına ait not
döküm belgesi (transkript)
(Türkiye MEB Lise Diploması olanlar Başvuru sistemindeki Diğer zorunlu alanlara
transkript tekrar yükleyebilirsiniz.

Genel Bilgiler
 Diploma Notu Doğrulama Belgesi Diploma Denklik Belgesi ile aynı
değildir.
Yurt dışından alınan lise diplomaları bazı ülkelerde değişiklik
göstermektedir. Mezuniyet notu/ diploma notu yazılı olmayan
diplomalar için gerekli olan bir belgedir.
 Yurt dışından alınan ve üzerinde diploma notu olmayan diplomalar için
not hesaplanmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il/ilçe Milli
Eğitim müdürlüklerinde Denklik birimine ek dilekçe ile başvurularak not
hesaplamasının yaptırılması gerekmektedir. Detayları İl/ilçe Milli Eğitim
Müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.
 Eğer başvuru dönemi süresince yurt dışında bulunuyorsanız mezun
olduğunuz okul müdürlüğünden bu belgeyi talep edebilirsiniz.
 Ortaöğrenimini (Lise) Türkiye’de gören Türk Soylu Çift uyruklu (Mavi
Kart Sahibi) adaylar;

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 6 ncı ve 7 nci maddesinde; Madde 6 –
Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre
kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren
hüküm ifade eder. Madde 7’ye göre;
1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik

birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
NOT: Bu şekilde doğan çocuğun TC kimlik kartını sonradan çıkarmış
olması Sonradan kazanılan TC vatandaşlığı anlamına gelmez. Doğum
yeri neresi olura olsun çocuk TC vatandaşlığı kazanmış olur.
2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk
Türk vatandaşıdır.
3) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk
ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi

halinde Türk vatandaşlığını kazanır. hükümleri yer aldığından,
ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayan adayların yukarıdaki madde
kapsamında
olmadıklarını
(Doğumla
Türk
vatandaşı
olmadıklarını)kanıtlamaları gerekmektedir.(Nüfus Müdürlüklerinden
alınan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği vb. belge gereklidir)
 Bu kapsamdaki adaylar tercih aşamasında Mavi Kart statüsünde
olduklarını beyan etmelidirler.
 Tercihlerine yerleşen Mavi Kart statüsündeki adaylar kayıt anında Mavi
Kartını ibraz etmek zorundadır. Mavi Kart Başvurusu yapan ama Mavi
Kartını ibraz etmeyen adayların kayıt yaptırması mümkün değildir.
 Mavi Kart statüsünde olmasına rağmen başvuru-tercih ve kayıt
sürecinde başka bir uyruk ile başvuran adayların yanlış beyanda
bulunduğu ortaya çıkması halinde kayıt yaptırmış olsalar bile kaydı
silinir.

Yurt dışında 9. Sınıftan sonra alınan diplomalar;
 Yurt dışında 9. Sınıftan sonra alınan diplomaların Türkiye’deki
ortaöğretime denk olup olmadığına dair bilgi için Milli Eğitim Bakanlığı
Denklik birimine başvurunuz https://edenklik.meb.gov.tr/
 Türkiye’de ortaöğretim 4 yıldır. (9- 10 -11 -12 sınıf). Lise eğitimine
denk olmayan diplomaya sahip adaylar bir programa yerleştirilseler
bile kayıt yaptıramazlar.

