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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üniversite Mezunu Olmadığı 
ve Lisans Diplomasının Bulunmadığına Dair İddialar

“2018 Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı İçin İmza 
Atmaya Giden Seçmenlerden Ücret Alınıyordu” İddiası

“Türk Askeri Müteahhitleri İnfaz Ediyor” İddiasıyla 
Paylaşılan Görüntüler 

“Trump Gözaltına Alındı” İddiasıyla Paylaşılan 
Fotoğraflar
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 
Üniversite Mezunu 
Olmadığı ve Lisans 
Diplomasının 
Bulunmadığına Dair 
İddialar
Bazı basın yayın organlarında yer 
alan ve sosyal medyada paylaşılan, 
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
üniversite mezunu olmadığı ve 
lisans diplomasının bulunmadığı” 
yönündeki iddialar doğru değildir.
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HAKİKAT | İddiaları yalanlayan Marmara 
Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın lisans eğitimi ve okulda kayıt 
altında tutulan belgelerle ile ilgili detaylı 
açıklama yapmıştır. 
 
Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
üniversite sınavına giriş puanı, kayıt bilgileri, 
1984 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesi, 
aynı bölümde mezun olanların bulunduğu 
kütükteki resmi kaydı ve 1991 yılında 
talebi üzerine şahsına verilen diploma ilgili 
bilgilere yer verilmiştir.
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Üniversitenin açıklamasında, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerek öğrencilik 
dönemlerine ait gerekse de mezuniyetine 
ilişkin belge ve dokümanın tüm 
öğrencilerde olduğu gibi üniversitede 
muhafaza edildiği açıkça belirtilmiştir.

Ayrıca Hürriyet gazetesinin 25 Mart 
2023 tarihli baskısında,  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın üniversiteyi kazandığı 
belge dahil olmak üzere öğrencilik ve 
mezuniyetine ilişkin diploma, geçici 
mezuniyet belgesi, askerlik tehiri için yazılan 
belgeler gibi birçok belgeyi yayınlamıştır.
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“2018 Seçimlerinde 
Cumhurbaşkanı 
Adayı İçin İmza 
Atmaya Giden 
Seçmenlerden Ücret 
Alınıyordu” İddiası
Bir televizyon programında 
geçen, “Seçmenler, 2018’de 
aday gösterilmek istenilen 
cumhurbaşkanı adayı için notere 
giderek imza veriyor ve imza veren 
seçmenlerden ücret alınıyordu” 
iddiası doğru değildir.
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HAKİKAT | Genel seçimlerde, aday 
gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adayı 
için imza atacak seçmenler, bağlı oldukları 
ilçe seçim kuruluna kimlikleriyle giderek 
herhangi bir ücret ödemeksizin imza 
verebilmektedir. 
 
2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde de aynı uygulama geçerli 
olmuştur. İmza atmaya giden seçmenler 
notere gitmemiş, herhangi bir ücret 
ödememiştir.
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“Türk Askeri 
Müteahhitleri 
İnfaz Ediyor” 
İddiasıyla Paylaşılan 
Görüntüler
Birçok ülkeden farklı sosyal medya 
hesaplarından çeşitli platformlarda 
paylaşılan görüntülerle ilgili, “Türk 
askeri müteahhitleri infaz ediyor” 
iddiası doğru değildir.
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HAKİKAT | Görüntüler, Suriye’nin Şam 
kentinde Nisan 2013’te Esed rejimine bağlı 
güçler tarafından sivillerin toplu infaz 
edildiği anları göstermektedir. Dünya 
kamuoyunun tepki gösterdiği savaş 
suçlarından birine ait görüntülerin, Türkiye 
ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.
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“Trump Gözaltına 
Alındı” İddiasıyla 
Paylaşılan 
Fotoğraflar
Bazı sosyal medya hesaplarından, 
“Trump gözaltına alındı” iddiasıyla 
paylaşılan fotoğraflar gerçek 
değildir.
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HAKİKAT | ABD’nin eski başkanı Donald 
Trump’ın gözaltına alındığı yönelik iddialar 
asılsızdır. İddiaya dayanak olarak gösterilen 
fotoğrafların, dijital ortamda oluşturulduğu 
ve gerçeklikle bir ilgisi bulunmadığı tespit 
edilmiştir. Fotoğraflar detaylı bir şekilde 
incelendiğinde, birçok hatanın olduğu 
açıkça görülmektedir.


