
ÖNEMLİ DUYURU 

(ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN KAYIT DONDURMA VE ERTELEME  HAKKI) 

Küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen bazı öğrenciler bulundukları 

yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini gibi olanakları sağlamakta zorlandıklarını 

belirtmiş olup; Covid-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra 

ortaya çıkması ve bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının 

olmadığı da göz önünde bulundurularak 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu 

toplantısında bazı yeni kararlar alınmıştır. 

 

Buna göre; 

1) Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup ö

ğrenim 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 tezlerinin 

uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde 

öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt kayıt dondurma işleminden yararlanıp 

yararlanamayacağı husularında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla 

üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine 

b) Bu süreçte tez dönemimde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara 

verilen süre kadar ilave süre verilmesine 

c) Tez teslim, savunma ve yeterlilik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel 

salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma 

ve yeterlilik sınavlarının  “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve 

muhakkak kayıt altına alınması şartıyla“ dijital imkanlar ile yapılabileceğine, 

bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da 

yararlanılabileceğine  

3) Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına, 

karar verilmiştir.  

Bu çerçevede bahar dönemi itibariyle kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz, 

Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen “ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 

Akademik Yılı Bahar Yarıyılı İçin Kayıt Dondurma Talep Ekranı”’ndan kendilerine 

ait bilgileri girerek taleplerini iletebilecek, sonuçları ise Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) 

üzerinden de görebileceklerdir. 

 

 



Sevgili Öğrencilerimiz, uzaktan eğitim sürecinde devam mecburiyeti olmadığı 

gibi, derslerin daha sonra  kayıttan dinlenebilme imkanı da bulunmaktadır. Bununla 

birlikte sürecin tam olarak öngörülememesi de göz önünde bulundurulduğunda zorunlu 

haller dışında bu ders döneminde kayıt dondurmamak siz değerli öğrencilerimizin 

faydasına olabilir. Bu dönemde karşılaşabileceğiniz tüm soru ve sorunlarınızı 

birimlerinize ait e-mail ve telefonla birim yetkililerinize iletebileceğinizi hatırlatır; sabırla 

ve sebatla eğitim sürecinizi takip etmenizi ve ailenizle birlikte sağlıklı günler geçirmenizi 

temenni ederiz. 

                                     

                                                                         Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 

 


