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Eğitim-Öğıetiın Dairesi Başkanlığı

DAĞITIM YERLERİNE

iıgi : a) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'ne müatap 0 6l02t2020 tır-lıve 10364
sayılı yazımn.

b)Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörlüğü'nün l3.02.2020 tarih ve
9297 97 50 -302.0 l. t 3.03.0 l - E684 sayılı yazısı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'nün, 22 Kasım 2019 tarih ve 30956 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüitit Eğitim ve Ögretim Yönetrneliğinde beğişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçici birinci maddesinde yer alan "2020-202| eğitim_ötsetim yılından
önce lİsansüstii programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğencilere, bu Yönetrneliğin değiştİrilen 3l
inci maddesinin birinci fıkasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır." ifadesine göre kendi
üniversiteleri dahil bir çok üniversitede 20|9-2020 eğitim öğretim yılı Bahar yarı yılında yfüseköğtetim
kurumlarınca kayıtlı olmayan özel öğrenci kabulleri/kayıtları yapıldığı, ancak konuya ilişkin ilgi (a) yazı
ile 3l inci maddenin yiirürlükte olduğu ve söz konusu yönetıneliğin geçici birinci maddesinde yer alan 3l
inci maddesinin birinci fıkasının değişiklihen önceki hükmüne dayanarak 2019-2020 eğitim-öFetim
yılı Bahar yarıyılında özel öğrenci kabul edilemeyeceğinin bildirildiği belirtilerek söz konusu yönetrnelik
değişikliğine göre özel öğenci kabulü yapan üniversitelerin nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin görüş talep
edilen ilgi @) yazısı, |9.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenm§ ve
söz konusu yönetmeliğin geçici birinci maddesinde yer alan 3l inci maddesinin birinci fıkrasının
değişiklikten önceki hükmüne dayanarak 20|9-2020 eğitim öğretim yılı Bahar yırı yılındı özel
öğrenci olarak kıyıtlarının yapıldığı belgelendirilen öğrencilerin mağduriyetlerinin önlenmesi
amacıylı eğitimlerine devam etmeleri uygun görülmüştür.

BiIgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Sayı :75850l60-104.01.03.01_E.l5302
Konu : Yüksek Lisans Eğitimi/Özel Öğenci
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Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.
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