
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 

KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı 31.03.2020 tarih 

ve E.24625 sayılı “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri 

(Kayıt Dondurma)” konulu yazısı gereği; 

Küresel salgın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle Kurulumuz tarafından bazı 

kararlar alınmış olup 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere; 

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar döneminde yüzyüze eğitim yapılmadan eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinin imkanlar nispetinde, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital 

öğretim yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir. Eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün 

olduğunca kesintiye uğramadan yürütülebilmesi için, her düzeydeki yükseköğretim 

programlarında yer alan derslerin "teorik kısımlarının gerekli teknik alt yapı ve yeterliğe haiz 

olmaları durumunda" hangilerinin uzaktan ve djital öğretim yöntemi ile yapılacağına 

yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca karar verilmesine imkân tanınmıştır. 

YÖK’e yapılan muhtelif başvurularda söz konusu küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına 

dönen öğrencilerin, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları 

sağlamakta zorlandıkları ifade edilerek uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle 

mağduriyetlerinin giderilmesine imkan tanınması istenmiştir. 

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 imkanlarının olmadığı da göz önünde 

bulundurulurak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında COVID-19 

küresel salgını dolayısıyla alınan kararlar Üniversitemize iletilmiştir. 31.03.2020 tarihli 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları neticesinde üniversitemizin kayıt dondurma 

işlemlerinde uygulayacağı iş ve işlemler şu şekildedir: 

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

öğrencilerin talep etmeleri halinde; 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 

kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin mezuniyet için azami 

süreden sayılmamasına, 

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

verilmiştir. 



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararına göre, ders kaydı yapan ve belirtilen 

nedenlerle uzaktan eğitim derslerine devam edemeyen öğrencilerimiz, kayıt dondurma 

başvurularını Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden 30.04.2020 tarihine kadar 

yapabilecektir.  

 

Bu işlemler aşağıda yer alan kılavuzda belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 

KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ BAŞVURU KILAVUZU 

 

1) Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden öğrenci girişi yapıldıktan sonra 1. ekranda 

“Başvuru İşlemleri” Kayıt Dondurma Başvuru” yolu izlenir.  

 

 

2) 2. ekranda “Kayıt Dondurma Başvurusu Yap” butonu seçilir ve gelen uyarı ekranında 

“Evet” butonuna basılarak işlem tamamlanır. 



3) Kayıt dondurma başvurusu işlemi tamamlandıktan sonra 3. ekranda “Başvurunuz 

başarıyla alınmıştır.” ifadesi görülür.  

 

 

 

4) Öğrencilerimiz kayıt dondurma başvurusu değerlendirilmeden önce başvurularını iptal 

edebilirler. Başvuru iptali için 3. ekranda “Kayıt Dondurma Başvurusunu İptal Et” 

butonuna basmaları gerekir. 

 

 



5) Öğrencilerimizin kayıt dondurma başvurusu ilgili akademik birimlerce oluşturulan 

kurullar ile değerlendirilecektir. Sistem başvurusu yaptıktan sonra kayıt dondurma 

başvuru gerekçenizin yer aldığı dilekçeyi 30.04.2020 tarihine kadar 

ogrenciisleri@yiu.edu.tr e-posta adresine iletmeniz gerekmektedir. Sadece sistem 

üzerinden yapılan başvurular, detaylı gerekçe içeren dilekçe üniversitemize ulaşmadığı 

durumlarda geçerli sayılmayacaktır. 

 

Sağlıklı günler dileriz. 
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