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DAĞITIM YERLERİNE
Çeşitli Üniversite Rektörlüklerinin, 16.12.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında
Covid-19 salgınına bağlı sebeplerle kayıt belgelerinin orijinal nüshalarını teslim edememiş uluslararası
öğrenciler için 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılması uygun görülen belge teslim tarihinin, 2020-2021
bahar döneminin de uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi ve bazı ülkelerdeki karantina uygulamaları
nedeniyle bazı öğrencilerin ülkemize gelemeyişleri, orijinal belgelerini gönderememeleri, lise denklik
işlemlerini tamamlayamamaları göz önünde bulundurularak orijinal belge tamamlama sürelerinin
uzatılmasına,
Devam eden pandemi şartları nedeniyle 2020 yılı Mart ayından beri öğrenimlerini uzaktan sürdüren
öğrencilerin bazılarının, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle mezuniyete hak kazanıyor olmakla
birlikte ikamet izin belgelerini yenileyememiş ya da hiç almamış olmaları nedeniyle güncel ikamet
belgeleri veya Y.U No bilgileri olmaması dolayısıyla mezuniyetlerinde mağduriyet yaşadıklarından
bahisle bu öğrencilerin mezuniyet sürecinde ikamet izin belgesi şartından muaf tutulmasına,
yönelik talepleri 31.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında ele alınmıştır. Yapılan
değerlendirmeler neticesinde,
2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının tamamının
uzaktan öğretim yoluyla yürütüldüğü ve bazı uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye gelemedikleri göz
önüne alınarak;
a. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle mezuniyete hak kazanan ancak ikamet izin belgesini
yenileyememiş ya da hiç almamış olan uluslararası öğrencilerden ikamet belgesi ibraz etme şartı
aranmaması; YU numarası bulunmayanlar için yükseköğretim kurumlarınca İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü'nden YU numarası tahsisi talebinde bulunulması,
b. 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde online kayıt olarak eğitime başlamış uluslararası
öğrencilerden Türkiye'ye gelmedikleri süreç için ikamet belgesi ibraz etme şartının aranmaması,
c. 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde kayıt olan ancak Türkiye'ye gelememeleri sebebiyle orijinal
lise diplomalarını yükseköğretim kurumlarına ulaştıramadıkları için lise denklik işlemleri
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tamamlanamayan ve dolayısıyla lise denklik belgelerini ibraz edemeyen öğrencilerin lise
diplomalarının aslı ile lise denklik belgelerini teslim edebilmeleri için 14 Mayıs'a kadar ek süre
verilmesi
uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
Prof. Dr. Rahmi ER
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