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Pandemi nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları
çerçevesinde kayıt olan ancak Türkiye'ye gelememeleri sebebiyle orijinal lise diplomalarını
yükseköğretim kurumlarına ulaştıramadıkları için lise denklik işlemleri tamamlanamayan ve dolayısıyla
lise denklik belgelerini ibraz edemeyen öğrencilerin  lise diplomalarının aslı ile lise denklik belgelerini
teslim edebilmeleri için 16.12.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile
31 Mart 2021 tarihine kadar, 31.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan
karar ile de 14 Mayıs 2021 tarihine kadar verilen ek sürede kayıt ile ilgili orijinal belgelerini
tamamlamalarına; Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21 Nisan 2021 tarihli toplantısında ise ıslak
imzalı, orijinal diplomalarını bulundukları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine/
Konsolosluğuna en geç 14 Mayıs 2021 tarihine kadar teslim etmeleri halinde, bu diplomaların kayıtlı
oldukları yükseköğretim kurumlarımıza ulaştırılıp işlemleri sonuçlanana kadar geçici kayıtlarının devam
etmesine, bu tarihe kadar ıslak imzalı, orijinal diplomasını dış temsilciliklerimize teslim etmemiş
uluslararası öğrencilerin kayıtlarının silinmesine karar verilmişti.
 
Gelinen noktada pandemi koşullarının devam etmesi ve buna bağlı olarak süresi içinde belgelere
ulaşmada sıkıntıların ortadan kalkmamış olması nedeniyle üniversitelerimizden Kurulumuza yapılan
başvurular incelenmiş ve 16.06.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;
 

2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde kayıt
olan ancak bugüne değin orijinal lise diplomalarını diplomatik temsilciliklerimize veya
üniversitelerine teslim edememiş olanların belgelerinin, bundan sonra öğrenciler tarafından doğrudan
üniversitelerine, ilgili üniversitenin 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar teslim
edilebilmesine, bu tarihe kadar orijinal belgelerini teslim etmemiş
öğrencilerin kayıtlarının silinmesine,  
 

karar verilmiştir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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