DENKLİK BELGESİ BAŞVURU FORMU

APPLICATION FORM FOR EQUIVALENCE
1. Öğrencinin Adı ve Soyadı
(Student’s Name & Surname)
2. T.C. Kimlik No
(Turkey ID No)
3. Baba Adı
(Father’s name)
4. Anne Adı
(Mother’s name)
5. Doğum Yeri ve Tarihi
(Birth of place and date)
6. Yurt Dışında öğrenim gördüğü ülke adı
(Name of the country studied last)
7. En son yurt dışında okuduğu son eğitim
kurumu (ilk-orta okul veya lise)
(Name of the schools studied abroad (Primary or
Secondary or High School)
8. Denklik belgesinin nerede kullanılacağı- (What is the document of equivalence asked for?)
(
(
(
(

)
)
)
)

YÖK (The Council of Higher Education)
Açık Öğretim (Distant Education)
Sürücü Belgesi (Driving Licence)
Hemşirelik (Nursing Application)

(
(
(
(

)
)
)
)

Askerlik
Okul Kayıt (For Elementary&Second. Schools&University)
İş Başvuru (Job Application)
Kurs Kayıt (Enrolment to a Private Course)

Yukarıda yazdığım bilgilerin ve ekte sunduğum belgelerin doğru olduğunu, bunların yanlış olması halinde
sorumluluğun şahsıma ait olacağını beyan ederim.
(I confirm the information set out above and the documents attached are accurate and current, and affirm that I will
be held accountable for false statement.)

ADRES (ADDRESS): ………..……………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

… / ... / 20…
Başvuruda bulunanın Adı-Soyadı-İmzası
(Applicant’s Name & Surname & Signature)

İL (CITY): İSTANBUL
TELEFON (PHONE NO) :…………………………...………….
GEREKLİ EVRAKLAR
1. Başvuru Formu
2. Ara sınıflar için;
 Eğitim aldığı son yıla ait karne veya transkript aslı ve fotokopisi
3. Mezunlar için;
 Diploma ve transkript aslı ve fotokopileri
4. T.C. vatandaşları için;
 Kimlik aslı ve fotokopisi
 Pasaport aslı ve resimli sayfa fotokopisi
 Giriş-çıkış tarihlerini gösteren mühürlü sayfaların fotokopileri
5. Yabancı vatandaşlar için;
 İkamet tezkeresi veya öğrenim vizesi aslı ve fotokopileri
 Pasaport aslı ve resimli sayfa fotokopisi
6. Şeffaf kapaklı dosya

THE DOCUMENTS REQUIRED FOR EQUIVALENCY
for foreign citizens
1. Application Form
2. For non-graduates;
 The original and the copy of report card or transcript of the
latest grade
3. For graduates;
 The original and the copy of diploma and transcript.
4. The original and the copies of the residency permit in Turkey or
education visa
 The original and the copy of the passport page with photo.
5. A clear file bag

