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Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen, yurtdışından öğrenci kabul kontenjanından
yararlanmak üzere yurtdışında bulunmaksızın yurtdışından alınan lise diplomalarıyla yükseköğretim
kurumlarımıza kayıt yaptırma yoluna gidildiğine ilişkin Kurulumuza ulaşan bazı şikayet ve bildirimler 04.11.2020
tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup bu bağlamda;
 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesinde yer alan "Yabancı uyruklu
öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul
ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir maddesi uyarınca belirlenmiş olan Yurtdışından Öğrenci
Kabulüne İlişkin Esaslar ile uyruğundan biri  liseT.C olan çift uyruklular ile T.C uyruğunda bulunanların
eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) görmeleri halinde  yurt dışından öğrenci
kabulü kontenjanlarına başvurabildikleri göz önüne alınarak,yurtdışında bulunmaksızın uzaktan öğretim yoluyla
yurtdışındaki bir liseden diploma alan adayların yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde
yükseköğretime geçiş için bu diplomaları ile işlem yapılmaması yurtdışındaki bir liseden örgün eğitim yoluyla

 pasaport veya emniyet kayıtlarından diplomanın alındığı ülkeye giriş vealınan diplomalar bağlamında ise,
çıkışlarının kontrol edilmesi, ilgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin örgün yolla alındığını

 halinde bu diplomalar ile de yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesindekidesteklememesi
başvurularına işlem yapılmaması ve bu hususlara aykırı kayıt yapılmış olduğu tespit edilen öğrencilerle ilgili
olarak tesis edilen işlemin iptalinin gerektiği hususu ilgi (b) yazımız ile üniversite rektörlüklerine bildirilmişti.
 
Konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunca yürütülen inceleme soruşturma çalışması
kapsamında Maarif Müfettişlerinin 19.04.2021 tarihli 9094/10,9 sayılı raporunda yer alan bilgilere ilişkin özet ve 
yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde üniversiteniz programlarına kayıt

hakkındaki bilgiler söz konusu kontenjanlara başvurularda göz önüne alınmak üzere ilişikteyaptıramayacaklar 
gönderilmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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 Özet Bilgi 

 

Türkiye’de ortaöğretimini tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına ortaöğretimlerini 

yurtdışında tamamlamış gibi belge düzenleyerek İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden “Denklik Belgesi” 

aldığı ve bu belge ile öğrencilerin yabancı öğrenci kontenjanı kapsamında Türkiye’de ki üniversitelerin 

Tıp, Hukuk, Eczacılık, Eğitim vb. Fakültelerine yerleştiği” iddiası çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı 

Teftiş Kurulunca yürütülen inceleme soruşturma çalışması sürecinde Maarif Müfettişlerinin örneklem 

olarak seçilen Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde yürütülen inceleme-

soruşturma sonucunda; MEB e-Okul Yönetimi Bilgi Sisteminde de kayıtlarına/bilgilerine ulaşılan  

öğrencilerin aynı zamanda Türkiye’de de ortaöğretim/lise mezuniyetlerinin/kayıtlarının olduğunun 

anlaşıldığı; yurtdışındaki ortaöğretim mezuniyetlerine dair evrakın/diplomalarının incelenmesi 

neticesinde, yurtdışı eğitim tarihlerinin Türkiye’deki eğitim tarihleri ile çakıştığının tespit edildiği 

bildirilerek Kurulumuzdan anılan  öğrencilerin öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumlarının 

bildirilmesi istenmişti. Ayrıca yürütülen inceleme soruşturma çalışmasının diğer illeri de kapsayacak 

şekilde genişletildiği bildirilerek; sahte belge/bilgi/beyan ile denklik belgesi alanlara yurtdışı 

kontenjanlar dahilinde yükseköğretim programlarına kayıt olanların tespit edilerek haklarında adli ve 

idari işlem tesis edileceği, Yurtdışı giriş çıkış kayıtları ile ilgili olarak Bakanlıklarına ve il milli eğitim 

müdürlüklerine başvurulmaması gerektiği ve yurtdışına hiç çıkmamış/yurtdışı giriş çıkış kayıtları ile lise 

eğitim tarihleri uyuşmayan/Türkiye'de lise mezunu olarak aykırı beyanda bulunarak yurtdışı diploması 

ve denklik belgesi alan öğrencilere ilişkin liste ve üniversitelerinin belirtilerek rapor eşliğinde hukuki 

işlem tesis etmek üzere gönderileceği bildirilmiştir.  

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 28.05.2021 tarihli yazısı ekinde Kurulumuza gönderilen Maarif 

Müfettişlerinin konu ile ilgili inceleme raporunda; 

“Yurt dışı lise mezuniyetine bağlı olarak denklik belgesi alan 450 öğreniciden 419’unun denklik 

belgesini yürürlükteki mevzuata aykırı olarak aldığı, bu öğrencilerin tamamının; “Türkiye’de bir 

liseden mezun olmalarına karşılık yurt dışındaki bir ortaöğretim kurumundan örgün veya uzaktan 

eğitim kapsamında almış oldukları diplomalarının olduğu, ancak Türkiye’deki mezuniyetlerini, Milli 

Eğitim Müdürlüklerine denklik belgesi düzenlenmesi talebiyle yaptıkları başvuru esnasında 

doldurdukları matbu Ek-1 Başvuru Formunda soru olarak yer almasına karşın beyan etmedikleri; 

yurt dışında lise eğitimi aldıklarını belirttikleri tarihlerde yurt dışına hiç çıkmadıkları veya yurt 

dışında bulundukları tarihlerle yurt dışı eğitim tarihlerinin uyuşmadığı; ilgili il milli eğitim 

müdürlüklerine verdikleri yurt dışı giriş çıkış belgelerinin sahte olduğu; yurt dışında eğitim 

gördüklerini belirttikleri tarihlerde aynı zamanda Türkiye’de ki bir lisede de eğitim gördükleri, yani 

Türkiye’de ki eğitim tarihleri ile yurt dışı eğitim tarihlerinin çakıştığı; yurt dışı eğitim diplomaları ile 

birlikte verdikleri transkriptlerinde ilgili ülkenin resmi dilini bildikleri veya bu dillerde bir hazırlık 

eğitimi aldıklarına dair bir kayıt bulunmadığı”  hususlarının en az birinin veya birkaçının birlikte 

bulunduğu görülmüş;   

Yukarıdaki açıklamalar bağlamında; Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlükleri 

ile Bursa/Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden mevzuata aykırı olarak denklik belgesi alan 

öğrenciler ile, alınan denklik belgeleriyle yabancı öğrenci statüsünde bir yükseköğretim programına 

kaydolan öğrencilerin durumları ayrı ayrı irdelenmiş, yapılan tespit ve değerlendirmeler Tablo-7, 

Tablo-8 ve Tablo-9’de ayrıntılı olarak ortaya konularak, öğrencilerin durumları ve getirilen tekliflere 

bahse konu tablolarda ayrıntılı olarak verilerek,   



Sonuç olarak; 

Aşağıdaki tablolarda adı geçen öğrenciler bazında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; 

öğrencilerin gerçeğe aykırı beyan/belgelerine istinaden Milli Eğitim Müdürlüklerince mevzuata aykırı 

olarak verilen/düzenlenen denklik belgeleri ile “Yurt Dışı Öğrenci Kontenjanından" yükseköğretim 

programlarına yapılan kayıt işlemlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Yükseköğretim 

Kurulu tarafından yayımlanan Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’a aykırı olduğu 

kanaatine varılmıştır.” 

 

 bilgisine yer verilmiştir. 

 


