
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C.

ACELE
E-28312341-301.02-49026Sayı: 02.03.2022

Türkiye Mezunları Bilgi FormuKonu:

İlgi : a) 18.11.2020 tarihli ve 35340 sayılı yazımız.
b) 25.10.2021 tarihli ve 31985 sayılı yazımız.

       Türkiye mezunları ile iletişimin devam ettirilmesi, ülkemizin orta ve uzun vadeli ekonomik,
akademik, kültürel ve kamu diplomasisi hedeflerinin gerçekleştirilmesine hizmet etmek amacı ile
Başkanlıklarınca Türkiye Mezunları Programı kapsamında yürüttükleri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
noktasında önemli bir yer teşkil eden ve yazıları ekinde yer alan EK-1'de detayları sunulan Türkiye
Mezunları Bilgi Formu mekanizmasına şu ana kadar gösterilen hassasiyetin memnuniyetle
karşılandığının, ancak gelinen son noktada uygulamanın bu süreçte iletilen ve EK-2’de birtakım
örnekleri takdim olunan söz konusu formlardan yola çıkılarak amacına fayda sağlamayacak şekilde
yürütülmeye başlandığın görüldüğü ve üniversitelere işleyişe ilişkin genel bir hatırlatma yapmanın
faydalı olacağının değerlendirildiğinin bildirildiği Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından
alınan 26.02.2022 tarih ve E-24958871-301.01-103315 sayılı yazı örneği ve ekleri yazımız ekinde
gönderilmektedir.
       Uluslararası öğrencilerin Öğrenim durumlarında ortaya çıkan değişikliklere ilişkin düzenlenen EK-II
öğrenci bilgi formlarının en geç üç iş gün içerisinde gönderilmesi, bu öğrencilerden mezun olanların ise
Türkiye Mezunları Portalı (htts://www.turkiyemezunlari.gov.tr/auth/login) üzerinden ulaşabilecekleri
Türkiye mezunları bilgi formunu dijital olarak oluşturmalarının istenilmesi ve öğrencilerden teslim
alınan bilgi formlarının birer örneğinin ilgili yerlere iletilmek üzere Rektörlüğümüze gönderilmesinin
önem arz etmekte olduğu ilgi (a) ve ilgi (b) yazılarımız ile bildirilmiştir
       Bilgilerinizi ve konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan KIRIŞTIOĞLU

Rektör a.
Rektör Yardımcısı

 

Ek:
1-Yazı Örneği (8 Sayfa)
2-EK-1 Türkiye Mezunları Bilgi Formu Mekanizması
3-EK-2 Hatalı-Yanlış-Eski Bilgi Formu Örnekleri
4-EK-3 Türkiye Mezunları Bilgi Formu Örneği

Dağıtım :
Enstitü Müdürlüklerine

Fakülte Dekanlıklarına

Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne

MYO Müdürlüklerine
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı

Sayı : E-24958871-301.01-103315 26.02.2022
Konu : Türkiye Mezunları Bilgi Formu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 15.07.2018 tarihli ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
b) 28.10.2020 tarihli ve E-63580648-301.01-74623 sayılı yazımız.

Başkanlığımız, ilgide kayıtlı (a) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 741. maddesi kapsamında
ülkemiz yükseköğretim kurumlarından, akademilerinden ve meslek yüksekokullarından mezun olan
uluslararası öğrencilerle eğitimleri sırasında tesis edilen ilişkilerin eğitimleri sonrasında da devamını
temin etmekle yetkilendirilmiştir. Türkiye Mezunları ile iletişimin devam ettirilmesi hususu ülkemizin
orta ve uzun vadeli ekonomik, akademik, kültürel ve kamu diplomasisi hedeflerinin gerçekleştirilmesine
hizmet etmek amacına matuf uluslararası öğrenci politikasının en önemli unsurlarındandır.

Başkanlığımızın Türkiye Mezunları Programı kapsamında yürüttüğü faaliyetler arasında mezun
buluşmaları düzenlenmesi, mezunlara istihdam olanakları sağlanması, kariyer gelişimlerine katkı
sağlayacak eğitim programları gerçekleştirilmesi, Türkiye Mezun Ödülleri programının düzenlenmesi,
mezun dernekleri kurulum ve faaliyetlerinin Başkanlığımızca desteklenmesi gibi çeşitli faaliyetler yer
almaktadır. An itibariyle dünyanın 30 ülkesinde mukim 34 Türkiye Mezunları Derneği bulunmakta, bu
derneklerin faaliyetleri Başkanlığımızca uygun görüldüğü takdirde proje bazlı olarak desteklenmektedir.
2017’de düzenlenen Türkiye Yeniden: Büyük Mezun Buluşması, 2019’da ülkemizde ve 2020’de
Balkanlar’da gerçekleştirilen Türkiye Mezun Dernekleri Kapasite Geliştirme Programları başta olmak
üzere mezkur faaliyetlerin temel amacı, Türkiye mezunları vasıtası ile ülkemiz uluslararası öğrenci
politikasına katkı sağlamaktır.

Bunun yanında, mevzubahis faaliyetler neticesinde oluşacak avantajlardan sayıları 150 bini aşan
ve Başkanlığımız bilgi sistemlerinde 100 binden fazlasına ait kişisel, iletişim, akademik, çalışma vb.
bilgileri bulunan tüm mezunlarımızın faydalanmasını teminen Türkiye Mezunları Portali (TMP) adında
bir bilgi sistemi oluşturulmuştur. TMP’nin yakın zamanda ülkemiz yükseköğretim kurumlarının da
kullanımına sunulması planlanmakta, bu hususun gerek Başkanlığımız çalışmalarına gerekse
Üniversitenizin uluslararasılaşmasına büyük katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Türkiye mezunları ile iletişimin sürdürülmesi ve yukarıda bahsedilen faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi noktasında önemli bir yer teşkil eden ve EK-1'de detayları sunulan Türkiye Mezunları
Bilgi Formu mekanizmasının, mezkûr hedeflere ulaşmak için izlenecek yolun ilk adımlarını oluşturan
mezun envanteri oluşturma çalışmalarında en büyük role sahip olduğu mütalaa edilmektedir. Öte yandan
mezunlarımız ülkelerinde siyasetten akademiye, ekonomiden kültüre birçok alanda öne çıkmaktadırlar.
Kariyerlerinin başında bulunan Türkiye Mezunlarının gelecekte öne çıkabilecek birer politikacı,
bürokrat, iş insanı, akademisyen adayı oldukları da göz önünde bulundurulduğunda kendileri ile iletişim
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sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.

Başkanlığımızın uluslararası öğrenci çalışmalarındaki en kıymetli paydaşlarından olan
üniversitelerimize konuya ilişkin daha önce ilgi (b) yazı ile iletilen Türkiye Mezunları Bilgi Formu
mekanizması kapsamında şu ana kadar gösterilen hassasiyet memnuniyetle karşılanmaktadır.

Ancak gelinen son noktada uygulamanın, Başkanlığımıza bu süreçte iletilen ve EK-2’de birtakım
örnekleri takdim olunan söz konusu formlardan yola çıkılarak amacına fayda sağlamayacak şekilde
yürütülmeye başlandığı görülmüş ve üniversitelerimize işleyişe ilişkin genel bir hatırlatma yapmanın
faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Öğrenci tarafından Üniversitelerinin ilgili birimine teslim edilecek Mezun Bilgi Formlarının katî
suretle TMP üzerinden ve dijital olarak oluşturulması, mezunun bu sistemle tanışması ve sisteme kendi
imkânları ile giriş yapması bakımından hayati önem taşımaktadır. Ek olarak, öğrenci tarafından ilgili
birimlerine teslim edilen ve EK-3’te örneği mevcut olan formların aslı ya da bir kopyasının resmî
yazıları ile Başkanlığımıza iletilmesi öğrencinin TMP’de bildirdiği mezuniyetin teyidi açısından yine
önem arz etmektedir.

Bu cihetle, sürecin en verimli halde yürütülebilmesini teminen uluslararası öğrencilerin
mezuniyetleri aşamasında mezun bilgi formunu TMP üye hesaplarından dijital ortamda doldurup
indirmeleri ve üniversiteleri ilgili birimlerine teslim etmeleri akabinde söz konusu form örneklerinin
resmî yazı vasıtasıyla Başkanlığımıza iletilmesi hususlarında bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Abdullah EREN
Başkan

Ekler:
1- Türkiye Mezunları Bilgi Formu Mekanizması (1 Sayfa)
2- Hatalı/Eski Bilgi Formu Örnekleri (6 Sayfa)
3- Türkiye Mezunları Bilgi Formu Örneği (1 Sayfa)



 

 

 

TÜRKİYE MEZUNLARI BİLGİ FORMU MEKANİZMASI 

1. Uluslararası öğrenci (burslu veya burssuz) mezuniyeti hak ederek diplomasını almak 

üzere ilgili birime başvurur. 

2. Üniversitesinin/meslek yüksekokulunun ilgili birimi, diplomayı teslim etmeden önce 

öğrencinin www.turkiyemezunlari.gov.tr adresine girerek Türkiye Mezunları Portalına 

(TMP) üye olduğundan emin olur.  

3. Öğrenci portala üye olarak kişisel, eğitim, iletişim ve diğer bilgilerini girer. Bilgilerini 

girdikten sonra “Eğitim Bilgileri” sekmesinden ilgili eğitim ile aynı satırda bulunan 

“Mezuniyet Formu” yazısına tıklayarak formu indirir. 

4. İndirdiği formu yazdırır, imzaladıktan sonra mezun olduğu kurumun ilgili birimine 

teslim eder. 

5. İlgili birim teslim edilen belgeyi resmi yazı vasıtasıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığına iletir. 

*İmza aşamasına kadar öğrenci tarafından gerçekleştirilecek tüm işlemler TMP üzerinden 
gerçekleştirilmelidir. Mezun Bilgi Formu elle doldurulmamalıdır. Geçmişte ve/veya farklı 
kurumlara gönderilmek üzere hazırlanan formlar kullanılmamalıdır. 
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*Bu belgede daha önce tarafımıza iletilen hatalı, eski, farklı kurumlara gönderilmek üzere hazırlanmış, belgelere yer verilmiştir.
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E itim Kurumunun Ad

B l m

Kay t Numaras

Ad ,Soyad

Baba Ad

Ana Ad

Do um Yeri ve Tarihi

Uyru u

T rkiye'ye Geli  Tarihi

T rkiye'deki kamet Adresi

renim Kurulu undan Ayr l
Tarihi ve Sebebi

Medeni Hali

renim Durumu

Bilgi Formunun Dolduruldu u Tarih

              Enstit s

                    M hendisli i

           

          
      
    

Tez A amas

          
          
                      

         

     

KAMET TEZKERES  :

a) Numaras

b) Veren Makam

c) kamet Adresi

d) Pasaport Numaras           
                                     
   

                 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

         
Mezun

                   

: 2021-2022E itim retim Y l

T.C.

                                       

Say

Konu

:

: Yabanc  Uyruklu renci Bilgi Formu

Not : Bu form Yabanc  Uyruklu rencinin Y ksek retim Kurumuna Kesin Kayd  Esnas nda Doldurulacakt r.

:            Yabanc  Kimlik No

                  

yasin.bulbul
TÜRKİYE MEZUNLARI BİLGİ FORMU DEĞİLDİR. 
*Farklı bir kuruma gönderilmesi gereken belge olduğu tahmin edilmektedir.
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