
COVID-19 Küresel Salgın Kapsamında Eğitim-Öğretim Süreçleri İle İlgili Bilgilendirme!! 

 

31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında “COVID-19 küresel salgın” 

nedeniyle lisansüstü öğrencilerin kayıt dondurma ve tez teslimi ile ilgili hususlara ilişkin karar metni 

 

31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Kurulun COVID-19 küresel salgını 

nedeniyle almış olduğu lisansüstü öğrencilerinin kayıt dondurma ve tez teslimi ile ilgili hususlara ilişkin 

Karar metni. 

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim 

kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime 

devam etme imkânlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu toplantısında Kurulumuz tarafından COVID-19 küresel salgını dolayısıyla:  

1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören 

öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019- 2020 eğitim 

öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden 

sayılmamasına,  

2. Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin; 

 a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme 

imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma 

işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla 

Üniversite Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,  

b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave 

süre verilmesine, 

 c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve 

öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve 

şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkânlar ile 

yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da 

yararlanılabileceğine,  

3. Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına, karar verilmiştir. 

 

Kayıt Dondurma Süreçleri 

 

1 Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler tarafından, dilekçelerin (Kayıt Dondurma Formu) danışmanlarına 

iletilmesi (e-posta aracılığı ile) 

2. Öğrenci danışmanları tarafından, ilgili taleplerin Anabilim Dalı Başkanlığına iletilmesi, 

3. Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla dilekçelerin toplu olarak Enstitüye ulaştırılması gerekmektedir. 

 

* Nihai sonuçlar Enstitü web sayfasından ilan edilerek, karar metinleri Anabilim dalı başkanlığına 

iletilecektir. 

 

* Kayıt dondurma için son başvuru tarihi; 10.04.2020 olarak belirlenmiştir. 

 

 

https://www.erzurum.edu.tr/Content/etugeneldosyalar/d2e62f75-436f-4698-9c2a-cb335debfcd2.docx


Tez Süreçleri 

* 31 Mart 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca; Öğrenimine 

devam eden öğrencilerin Doktora Yeterlik / Yüksek Lisans Tez Savunma ve Doktora Tez Savunma 

sınavları online olarak yapılmaktadır. 


