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YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI SALGININDA EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ 

2019-2020 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI  

AKADEMİK İZİN(KAYIT DONDURMA) BAŞVURULARI 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı kalması 

şartıyla ile talep etmeniz halinde akademik izin verilecektir. Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi 

üzerinden yapılabilecektir. Gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Sağlıkla kalın, 

 

EN SON BAŞVURU TARİHİ 24 NİSAN 2020 

BAŞVURU ADRESİ OGUBS  Öğrenci Bilgi Sistemi 

(Yarıyıl /Başvurular) 

https://ogubs1.ogu.edu.tr/ 

İLETİŞİM ebe@ogu.edu.tr 

 
 

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI SALGININDA EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ  
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI AKADEMİK İZİN TALEPLERİNE 

İLİŞKİN ESASLAR 
(Üniversitemiz Senatosunun 06.04.2020 tarih ve 10 sayılı Senato Kararı Gereğince) 

 

Lisansüstü programlarda akademik izin, süre uzatma ve mezuniyet işlemleri 2019-2020 öğretim yılı bahar 

yarıyılı ile sınırlı kalması şartıyla aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.  

 

a) Ders aşamasında olup, 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında ders kaydı yaptıran lisansüstü 

öğrencileri ile Tez Önerisi Dersine kayıt yaptıran doktora öğrencileri talep etmeleri halinde, COVID-

19 salgını nedeniyle 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında bir yarıyıl akademik izinli sayılacaktır. 

https://ogubs1.ogu.edu.tr/


Akademik izin verilen süreler azami süreden sayılmayacaktır. 

 

b)  2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında Uzmanlık Alan Dersi ve Yüksek Lisans Tez 

Çalışması/Doktora Tez Çalışması derslerine kayıt yaptıran tez aşamasında ve azami süresi 

dolmayan lisansüstü öğrencilerinin talepleri halinde ve danışmanının; 

i. “Öğrencinin tezine konu, nitelik ve mahiyeti itibariyle uzaktan öğretimle devam etme 

imkanı bulunduğuna dair” görüş bildirmesi durumunda öğrencinin tez döneminde 

öğretimine devam edebilmesi hususu ve 

ii. “Öğrencinin tezine konu, nitelik ve mahiyeti itibariyle uzaktan öğretimle devam etme 

imkanı bulunmadığına dair” görüş bildirmesi durumunda öğrenciye 2019-2020 

öğretim yılı bahar yarıyılında akademik izin verilmesi hususu 

 

 Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversitemiz Yönetim Kurulunca 

değerlendirilecektir. 

  

c) 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında Uzmanlık Alan Dersi ve Yüksek Lisans Tez 

Çalışması/Doktora Tez Çalışması derslerine kayıt yaptıran tez aşamasında ve azami süresi biten 

lisansüstü öğrencilerinin azami sürelerine, örgün eğitime verilen aranın başladığı 16 Mart 2020 

tarihinden itibaren eğitime verilecek ara kadar süre eklenecek, bunun için öğrenci veya 

danışmanından başvuru istenmeyecektir.  

d) Doktora yeterlik yazılı ve sözlü aşamalarını başarmamış, 2019-2020 bahar yarıyılında Doktora 

Yeterlik Dersine kayıt yaptırıp hem yazılı hem sözlü aşamalarından yeterlik sınavına girecek 

doktora öğrencilerinin, COVID-19 salgınının etki süreci nedeniyle gözetimli yazılı sınavları 

yapılamayacağından Doktora Yeterlik Sınavları ertelenerek 2019-2020 öğretim yılı bahar 

yarıyılında akademik izinli sayılacak, bunun için öğrenci veya danışmanından başvuru 

istenmeyecektir. 

e) Örgün eğitim-öğretime ara verilen 16 Mart 2020 tarihinden önce veya yapıldığı takdirde 

uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile tez savunma sınavına girip başarılı olan ve mezuniyet 

için gerekli koşulları sağlayan lisansüstü öğrencilerinin ciltlenmiş en az üç nüsha tezini ve 

mezuniyet için gerekli diğer belgelerini teslimi COVID-19 salgınının etki süreci geçene kadar 

ertelenecektir. Öğrencilere teslim işlemleri için  COVID-19 salgınının etki sürecinin sona ereceği 

tarih itibariyle bir ay süre verilecektir. Öğrencinin talebi halinde bu süre  Enstitü Yönetim 

Kurulunca en fazla bir ay daha uzatılabilecektir. En az üç nüsha tezin ve mezuniyet için gerekli 

diğer belgelerin Enstitüye tesliminden sonra mezuniyet işlemleri yapılacaktır.  

 

 



 


