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DAĞITIM YERLERİNE

 
İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 06.07.2021 tarih 73860670-663.07

27840818 sayılı yazısı.
b) 06.11.2020 tarihli ve 75850160-301.02.03-E.71226 sayılı yazımız.

 
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 Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde yürütülen
inceleme-soruşturma sonucunda oluşturulan 19.04.2021 tarihli 9094/10,9 sayılı raporunda yer alan yurtdışından
öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde üniversitelerin programlarına kayıtlı olanlar hakkındaki bilgiler ilgili
üniversitelere gönderilmiş olup Maarif Müfettişlerinin diğer illerle ilgili olarak 05.07.2021 tarih 9094/31,22 sayılı
raporu ekinde yer alan yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde üniversitelerin programlarına kayıt
olmuş öğrenciler hakkındaki bilgiler ve söz konusu raporlar ile düzenlenen bilgilere ilişkin özet bilgi  üniversiteniz
tarafından mevcut mevzuat çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilişikte gönderilmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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