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DAĞITIM YERLERİNE
 

27.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, Küresel COVID-19 Salgını
dolayısıyla uluslararası öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına kayıt ve eğitim süreci ile
ilgili olarak;
 

1) Küresel salgın dolayısıyla pek çok ülkede lise mezuniyet sınavlarının sonbahara
ertelenmesi ve geç mezuniyet sebebiyle, 2020-2021 akademik yılı Güz dönemine mahsus
olmak üzere uluslararası öğrencilere, lise  mezuniyetlerini tamamlamak  koşulu ile ön kayıt
yaptırma imkânı  sağlanmasına,  başvuru ve kayıt sürecinin uzatılarak en geç 15 Aralık 2020
tarihinde kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasına,
 

2) Yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başladıktan sona kayıt yaptıranlara
hızlandırılmış telafi eğitimi verilmesine, bunu yanı sıra kayıt yaptıran öğrencilerin talep etmesi
halinde güz döneminde kayıt dondurarak eğitime bahar döneminde de başlayabilmesine,
 

3) Yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim dönemi başladığında kayıt yaptırmış
olan öğrencilerden COVID-19 Küresel Salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamıyla ülkemize
bu dönemde gelemeyenler için bu tedbirler kalkıncaya kadar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı
güz döneminde derslerinin dijital imkanlarla uzaktan öğretimle verilebilmesine,
 

4) Uluslararası öğrenciler tarafından yükseköğretim kurumlarımızın klinik
uygulamaları olan sağlık alanları dışındaki lisansüstü programlarına "Okul Tanıma Belgesi"
ile kayıt yaptırılabildiğinin hatırlatılmasına,
 

5) Yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlar için kendilerince ilan
edilebilecek kontenjanın üzerinde bir kontenjan talepleri olması hâlinde, bu taleplerin YÖK
tarafından değerlendirilerek kontenjan artışı yapılabildiği hususunun hatırlatılmasına,
 

6) Mayıs ve Eylül arasında ikamet süreleri sona erecek olan yabancı uyruklu
öğrencilerin ikamet sürelerinin 6 ay kendiliğinden uzatılabilmesi ve vize muafiyetlerinin 90
güne çıkarılması için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne talep yazısı
yazılmasına,
 

7) Öğrenci vizesi kapsamında gelen başvuruların yurt dışı temsilciliklerimizde hızlıca
sonuçlandırmasına yönelik Dışişleri Bakanlığına talep yazısı yazılmasına,
 
karar verilmiştir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı :75850160-301.02.01-E.32818 29.05.2020
Konu :Pandemi-Uluslararası Öğrenciler

1 / 2

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Tevhide UÇAN
Şube Müdürü

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
Evrak Doğrulama Kodu : DVRCTUMT Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys



 Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Tüm Üniversiteler Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı

Yükseköğretim Proje Geliştirme ve
Destekleme Daire Başkanlığına
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Daire
Başkanlığına

 

2 / 2

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Tevhide UÇAN
Şube Müdürü

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
Evrak Doğrulama Kodu : DVRCTUMT Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys


