“YÜKSEKÖĞRETİM
SİSTEMİ”

MEZUN

BELGESİ

SORGULAMA

/

DOĞRULAMA

Sayın Genel Müdürüm, Sayın Konuklar ve Değerli Basın Mensupları,
Sizleri şahsım ve kurulumuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Yükseköğretim Kurulu başkanlığına hepiniz hoş geldiniz, teşrif ettiniz.

Değerli misafirler,

Ülkemizde yükseköğretim gittikçe yaygınlaşmakta ve sisteme giren mezun
öğrenci sayısı hızla artmaktadır. Şu an itibariyle yükseköğretimde öğrenci
sayımız 6 milyon’ un üzerine çıkmış bulunmaktadır. Yükseköğretime giren
öğrenci sayısının yılda 1 milyonun üzerine çıkmış olması kısa süre zarfında
mezun sayılarında da katlamalı büyümelerin gerçekleşeceği bir vakıadır.

Sistemin büyümesi özellikle güvenlikle ilgili açıkları ön plana çıkarmıştır. Basında
da sahte diploma konularında ne yazık ki haberler sıkça yer almaktadır. Bir
taraftan da iş başvurusu yapan mezunlarımız birden fazla mezuniyet belgesine
ihtiyaç duymakta ve bu işlemler için birçok evrak ücreti ödemektedirler. Ayrıca
üniversitelerimizin ilgili idari birimleri de konuya ilişkin gereksiz iş yüküne
muhatap olmaktadır.

Bu sorunları adreslemek, mezunlarımızı gereksiz işlem ve masraflardan korumak
ve sahte diploma hadiselerini önlemek için kurulumuz bünyesinde
“Yükseköğretim Mezun Doğrulama ve Sorgulama Sistemi” oluşturulmuştur.

Bu sistem yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere ait mezuniyet
verilerin toplandığı bir veri tabanıdır. Bu veri tabanında an itibariyle son 5 yıla
ait yaklaşık 3 milyon 840 bin kayıt yer almakta ve son 5 yılın mezunlarının
%99’dan fazlası sisteme kaydedilmiş durumdadır. 2010 yılı öncesi girilenleri de
eklediğimizde hali hazırda yaklaşık 6 milyon 200 bin kişinin bilgileri sisteme
girilmiş bulunmaktadır.

Geriye doğru tüm mezunların sisteme kaydedilmesi işlemleri hızla devam
etmektedir. Üniversiteler bu hususta yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Kısa süre
içinde tüm mezunları sisteme entegre etmeyi planlamaktayız.

Bu sistem sayesinde Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan öğrencilerimiz,
mezuniyet bilgilerine e-devlet kapısı üzerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

altındaki bölümde yer alan
“Yükseköğretim Mezun Belge Sorgulama ve
Doğrulama” seçeneği ile artık erişebileceklerdir.

Ayrıca mezunların başvurduğu kurumlar da aynı veriye gerektiğinde erişerek
ellerindeki diploma örneğinin gerçekliğini teyit etmiş olacaklardır.

Bilindiği üzere bu sene bütün devlet üniversitelerinde elektronik kayda (e-kayıt)
geçtik. Böylece 300.000’i aşan sayıda öğrenci ve ailesi ilk kez kayıt işlemlerini
daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirdi.

Öğrenci dostu bir YÖK oluşturmak için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında
öğrencilerimizle kayıt esnasında ve öğrencilikleri boyunca teknolojik imkânlardan
yararlanarak kolaylıklar sağlamak istiyoruz.

Değerli konuklar,

Arkadaşlarımız sistemin
bilgilendirecekler.

teknik

detayları

konusunda

sizleri

şimdi

ayrıca

Sözlerime son verirken bu süreci planlayan, koordine eden ve yürüten Bilgi İşlem
Daire Başkanlığımızın tüm yetkililerine, üniversitelerimizde mezun veri girişlerini
yapan yetkili tüm personellere ve tabi ki e-devlet kapısı üzerinden sisteme dâhil
edilmesini sağlayan başta sayın genel müdürümüz olmak üzere tüm TÜRKSAT
yetkililerine teşekkürlerimi sunuyor “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama /
Doğrulama Sistemi” nin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
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