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2020-2021 eğitim-öğretim döneminde 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 31.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile 14 Mayıs
2021 tarihine kadar verilen ek sürede de Küresel Salgının seyrinde düzelme olmaması, tedbirlerin sürmesi ve
uluslararası uçuşlarda kısıtlılık halinin devam etmesi dolayısıyla bu öğrencilerden önemli bir bölümünün,
belgelerini teslim edemeyerek kayıtlarının silinme durumuna düşeceği göz önüne alınarak;
 
Yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerimizin Küresel Salgın dolayısıyla olumsuz etkilenmemesi için ıslak
imzalı, orijinal lise diplomasını ve diploma denklik belgesini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarımıza teslim
edememiş uluslararası öğrencilerin 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 Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21 Nisan 2021 tarihli toplantısında karar
verilmiştir.
 
Konuya ilişkin olarak dış temsilciliklerimizin bilgilendirilerek bu tür talepleri karşılamalarının sağlanması, bu
bilgilendirmede teslim alınacak lise diplomasının ıslak imzalı, orijinal olması ve Türkiye'deki hangi üniversiteye
teslim edileceğinin kaydı tutularak alınması hususlarının belirtilmesi, teslim alınan lise diplomalarının diplomatik
kurye ile ilk fırsatta ülkemize getirilmesi, lise diploması teslim alınmış olan öğrenciler ve kurumlarına ilişkin
listenin mümkün olan en kısa sürede Kurulumuza iletilmesi hususu 22.04.2021 tarih 31245 sayılı yazımız ile
Dışişleri Bakanlığı'nın tensiplerine sunulmuştur.
 
Üniversiteniz tarafından bu durumdaki uluslararası öğrencilerinizle iletişime geçerek ıslak imzalı, orijinal lise
diplomalarının diplomatik kurye ile ülkemize getirilerek üniversitenize iletilmek üzere bulundukları ülkedeki
Büyükelçiliğimize/Konsolosluğumuza teslim etmeleri için yönlendirmede bulunulması hususunda gereğini rica
ederim.
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