
 
 

ONLINE KAYIT İŞLEMLERİ 

ONLINE ÖN KAYIT 
 

1. Ortaöğretim Diploması (Lise Diploması): Lise diploması olarak adlandırılan belgenin 

mutlaka Apostil mühürlü olması ve ülkenizde bulunan Türk Büyükelçiliği Eğitim 

Müşavirliği’nden Türkçe tercümesinin yapılarak onaylanmış olması gerekmektedir. Dileyen 

adaylar tercüme işlemini Türkiye’de bulunan noterler aracılığı ile de yapabilirler.  

Onaylanmış belgenin yüksek çözünürlükte scan yapılması ve diğer belgeler ile birlikte ilgili 

birimin mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Okunaklı olmayan belgeler kesinlikle 

eksik evrak muamelesi görecektir. 
 

2. Diploma Denklik Belgesi: Bu belge sizin Türkiye’de eğitim veren liselere denk bir liseden 

mezun olduğunuzu gösterir. Adı geçen belgeyi almak için Türkiye’deki Milli Eğitim 

Müdürlüklerinden elektronik ortamda denklik başvurusu yapabileceğiniz gibi ülkenizde 

bulunan Türk Büyükelçiliklerinde hizmet veren Eğitim Müşavirliklerinden de diploma 

denklik başvurusu yapabilirsiniz.  

T.C. Milli Eğitim Müdürlüklerinden denklik başvurusu yapmak için: 

https://edenklik.meb.gov.tr/Home/OnlineBasvuru?culture=tr-TR  .  

E-denklik başvurusu sonunda sistem size bir randevu tarihi verecektir, bu tarihi Türkiye’ye 

gelip orijinal belge teslimi yapacağınız gün seçmeniz zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır. 

Denklik belgesinin kesin kayıt esnasında getirilmesi mecburidir. Fakat belgeyi henüz 

almadıysanız ön kayıt esnasında sisteme yüklemenize gerek yoktur. 
 

3. Sınıflara Göre Not Dökümü: Adı, ülkelerin eğitim sistemine göre transkript veya karne 

olarak adlandırılan bu belgeler lise eğitiminiz sırasında gördüğünüz derslerden aldığınız tüm 

notları gösterir.  

Bu belgenin ülkenizde bulunan Türk Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği’nden Türkçe 

tercümesinin yapılarak onaylanmış olması gerekmektedir (Türkiye’de bulunan adaylar 

tercüme işlemini noter aracılığı ile de yapabilirler).  

Onaylanmış belgenin yüksek çözünürlükte scan yapılması ve diğer belgeler ile birlikte ilgili 

birimin mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Okunaklı olmayan belgeler kesinlikle 

eksik evrak muamelesi görecektir. 
 

4. Pasaport: Pasaportunuzun ilk sayfasının onaylı tercümesini yüksek çözünürlükte tarama 

yapan bir tarayıcı ile düzgün bir şekilde taratıp göndermelisiniz. Mavi Kart sahibi, lise 
eğitimini yurtdışında almış ve bir uyruğu Türk olan çift uyruklu adaylar da ilgili belgeyi 

sisteme yüklemelidir. 
 

5. Mavi Kart: Bu belge Türk vatandaşlığından çıkanlara verilen kimlik statüsünde resmi bir 
belgedir. Mavi kart sahibi adaylar belgenin ön ve arka yüzünü yüksek çözünürlükte tarama 

yapan bir tarayıcı ile net ve okunaklı bir şekilde tarayıp diğer evraklar ile birlikte mail 
ortamında göndermelidir. 

 

6. Vukuatlı Nüfus Cüzdan Örneği: Bir uyruğu Türk olan çift uyruklu öğrenciler Vukuatlı 
Nüfus Cüzdan Örneğini sisteme yüklemelidir. İlgili belgede ikinci vatandaşlığa geçiş tarihini 

belirten ibare kesinlikle olmalıdır. 

7. Fotoğraf: Fotoğraf son altı ay içerisinde çekilmiş ve 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. 

 

 

 

 

https://edenklik.meb.gov.tr/Home/OnlineBasvuru?culture=tr-TR


Önemli Notlar: 

 

a- Ön kayıt yapan adaylar katkı payı, harç ücretlerini kesinlikle yatırmalı ve dekontunu tarayarak 

diğer evrakla ile birlikte ilgili öğrenci işleri birimine mail yoluyla göndermelidir. Kesin kayıt 

yaptırmaktan vaz geçen öğrencilere harç ücretleri geri ödenmeyecektir. 

 
b- Kazanan adaylar online başvuru sistemi üzerinde bulunan “başvurularım” kısmından 
yerleştirme belgesi alabilirler. 

 
c- Sağlık raporu/belgesi istenilen bölümlere kayıt yaptıracak adayların kesin kayıt esnasında 
ilgili raporu teslim edememesi halinde ön kaydı iptal edilecektir. 
 

d- Kesin kayıt yapan adayların bir ay içerisinde İkamet Başvurusu yapması ve başvuru 

yaptığına dair belgeyi kayıt yaptırdığı okula teslim etmesi ve ardından ikamet belgesi 

çıktığında da bir fotokopisini kayıt yaptırdığı okula teslim etmesi gerekmektedir. Ayrıca 18 

yaşından küçük adayların Türkiye’de ikamet edebilmesi için; anne ve babasının öğrencinin 

Türkiye’de öğrenim görmesine ve yaşamasına izin verdiğine dair muvafakatname ve doğum 

belgesini ibraz etmesi Göç İdaresince istenilecektir. Adayın Türkiye’ye gelmeden apostil 

mühürlü bu belgeleri hazır etmesi yararına olacaktır. İkamet konusunda detaylı bilgilendirme 

için tıklayınız http://uok.nku.edu.tr/%C4%B0kamet%C4%B0%C5%9Flemleri/0/s/8894/11269 

 

a. Ortaöğretiminin tamamını KKTC’de bitiren KKTC Uyruklu adaylar, GCE ALevel sınav 
sonuç belgesini (2 ALevel) ön kayıt esnasında diğer belgeler ile birlikte mail atmalı ve kesin 
kayıtta yanında bulundurmalıdır. 

 
b. Başvuru sırasında sisteme girerek belirttiğiniz diploma notunuzun, gerçek diploma üzerinde 
yazan nottan daha düşük olması durumunda, ön kaydınız ve kayıt hakkınız iptal edilecektir. 

 
Sevgili öğrencimiz,  
 
Üniversitemizde öğrenim görmeyi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, öğrenim hayatınızda 
başarılar dileriz. 

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü 
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