
*The English version is below.

LİSANSÜSTÜ 
BAŞVURULARINDA 
KULLANILMAK ÜZERE 
TANINIRLIK VE DENKLİK 
BELGESİ BİLGİLENDİRMESİ

Tanınırlık
Nedir?Tanınırlık 

Nedir?
Yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik 
derece (ön lisans, lisans ve lisansüstü) vermeye yetkili olduğunun Türkiye Yüksek-
öğretim Kurulutarafından kabul edilmesidir.

Tanınırlık Belgesi;

e-Devlet Kapısı üzerinden “Okul Tanıma Belgesi Sorgulama” sayfasından,

https://denklik.yok.gov.tr/ internet adresinde yer alan dilekçenin doldurulup hizmet bedeli 

yatırılarak, elden ya da posta yoluyla Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri 

Daire Başkanlığına gönderilerek

temin edilir.

Denklik Nedir?

Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan ön lisans, 
lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yüksek-
öğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları ile eşdeğerliğinin tespit edilmesidir.

*İlgili belge kayıt işlemi sırasında üniversite yetkililerince de temin edilebilmektedir

Denklik Belgesi, aşağıda linki yer alan sayfadan online başvuru yapılarak temin edilir.

https://denklik.yok.gov.tr/online-basvuru

Üniversiteye lisansüstü program başvurularında Tanınırlık Belgesi mi Denklik Belgesi 
mi ibraz edilmelidir?

Sosyal Bilimler alanında lisansüstü programlara başvuran adaylardan Tanınırlık Belgesi talep edilmektedir.

Sağlık alanında lisansüstü programlara başvuran adaylardan Denklik Belgesi talep edilmektedir.

Özellikle dikkat etmem gereken başka bir husus var mıdır?
Denklik belgesi başvurusu ve sürecin takibi adayların kendi sorumluluğundadır.

Denklik Belgesinin orijinali kesin kayıt işlemi sırasında taahhüt edilen tarihe kadar üniversitemizin Öğrenci 
Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne teslim edilmelidir, aksi taktirde kayıt işlemi sonlanır.

İstinye Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü



What is to be 
“recognized” by CoHE?What is to be 

“recognized” by CoHE?
The recognition process is the approval of the Council of Higher 
Education in Turkey that a foreign higher education institution 
and its relevant program are authorized to confer academic 
degrees (Associate, Undergraduate and Graduate Degrees).

Certificate of Recognition can be obtained by;

The page with the name “Okul Tanıma Belgesi Sorgulama” on e-Devlet Kapısı (e-Government Gateway)

Filling the petition on the internet address https://denklik.yok.gov.tr/ paying the service fee, sending 
it by hand or by mail to the Recognition and Equivalency Services Department of the Council of Higher 
Education in Turkey.

What is to be “Equivalent” by CoHE?

It is the accreditation of the equivalence of associate, undergraduate and graduate diplomas obtained from foreign higher 
education institutions and programs recognized by the Council of Higher Education, with the associate, undergraduate and 
graduate diplomas given by higher education institutions in Turkey in terms of accomplishments at the relevant education level.

*The relevant document can also be obtained by the university authorities during the registration process.

The Certificate of Equivalency can be obtained via online application from the website below: 

https://denklik.yok.gov.tr/online-basvuru

Should I submit a Certificate of Recognition or a Certificate of Equivalency?

The Certificate of Recognition is requested from the candidates who apply to graduate programs in the field 
of Social Sciences.

The Certificate of Equivalency is requested from candidates who apply to graduate programs in the field of 
Health Sciences.

Is there anything else I should pay particular attention to?
The application for the certificate of equivalency and the follow-up of the process are in the responsibility 
of the candidate. 

The original copy of the Certificate of Equivalency must be submitted to the Student Registration Office 
in our university until the date undertaken during the final registration process, otherwise the registration
process will be terminated. 
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