
Değerli Anabilim Dalı Başkanları, 
COVID-19 küresel salgını ortaya çıkması ile birlikte Lisansüstü eğitime yönelik olarak bazı ek önlemlerin 
alınması gerekmiştir. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 31.03.2020 tarih ve E.24625 sayılı yazısı 
uyarınca Enstitümüzde kayıtlı olan öğrencilerin dönem izni talepleri aşağıdaki ilkeler kapsamında 

değerlendirilecektir.  
 

A. Dönem İzni Başvurusu Yapılacak Dönem 

YÖK COVID-19 kapsamındaki dönem izinlerininsadece 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar 
dönemi ile sınırlı olmasına karar vermiştir. Salgının ne kadar süre devam edeceği ve gelecek 
günlerde hayatımızı ne düzeyde etkileyeceği belli olmadığından kayıt dondurma başvurusu 
yapmadan önce öğrencilerin kişisel şartlarını dikkatlice değerlendirmesi ve kendi şartlarına göre 
karar vermesi önem taşımaktadır.  

 
B. Dönem İzninin Kapsamı 

1. Ders aşamasında bulunan öğrenciler: Eğer dersleri uzaktan takip etmekte sorun yaşayan 
öğrenciler, başvurmaları durumunda kayıt dondurma hakkından yararlanabilecektir. Ancak kayıt 
dondurma talebinde bulundukları hususunu kayıtlı oldukları derslerin hocalarına da iletmeleri 
önem taşımaktadır.  

2. Bilimsel hazırlık öğrencileri:Bilimsel hazırlık aşamasındaki öğrenciler de kayıt dondurma 

hakkından yararlanacaktır kayıt dondurulan süre Bilimsel Hazırlık süresine dahil edilmeyecektir.  
3. Derslerini tamamlamış, tez aşamasında bulunan öğrenciler:Tez aşamasında olup salgın 

nedeniyle tez çalışmasına devam edemeyen öğrenciler de dönem izni başvurusunda bulunabilir. 
Doktora öğrencileri için tez aşaması yeterlilik sınavını geçmiş olmak; yüksek lisans öğrencileri 
için ise derslerini tamamlamış ve sadece tezi üzerinde çalışan öğrencilerdir. Ancak tez 
aşamasındaki öğrencilerin tez çalışmalarına neden devam edemediklerini dilekçelerinde 
belirtmeleri ve tez danışmanın dadönem izni talebini onaylaması gerekmektedir.  

4. Doktora Yeterlik şartı olarak ders almakta olan öğrenciler:Bu gruptaki öğrenciler de 
derslerini tamamlamış, tez aşamasında bulunan öğrenciler kategorisinde değerlendirilecektir. 

5. Tez savunmasına çıkmaya hazır durumdaki öğrenciler:Bu gruptaki öğrenciler tez 
savunmalarını "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına 
alınması şartıyla" online olarak ile yapabilir. Bununla birlikte, bu durumdaki öğrenciler de talep 
etmeleri durumunda erteleme ve dönem izni talebinde bulunabilirler. Ancak bu durumdaki 
öğrencilerin tez çalışmalarına neden devam edemediklerini dilekçelerinde belirtmeleri ve tez 
danışmanın da dönem izni talebini onaylaması gerekmektedir. 

6. Yeterlik sınavına girecek öğrenciler: Lütfen konu ile ilgili gelecek duyuruları takip ediniz. 
7. COVID-19 salgını dolayısıyla kayıt dondurulan süre azami süreden sayılmayacaktır.  

 

C. Dönem İzni Başvurusunda Bulunacak Öğrencilerin İzleyecekleri Süreç 

1. Öğrenciler, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün web sayfasındakihttps://fbe.metu.edu.tr/tr/yl-

dadresindenindirecekleri Öğrenci İzin Formudoldurulacaktır. Formda izin isteme gerekçesi 

“COVID-19” olarak belirtilecektir.  
2. Forma ek olarak, öğrenciler ekte iletilen dilekçe örneğine uygun bir şekilde dilekçeyi EABD 

başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.  Dilekçede tez aşamasındaki öğrencilerin izin talep 
gerekçeleri ayrıntılandırmaları gereklidir.  

3. Tez aşamasında olup dönem izni talep eden öğrencilerin danışmanlarının da bu gerekçeyi 

onaylaması ve açıklama yazması gerekmektedir.  
4. Hazırlanan belgeler imzalandıktan sonra, öğrencilerin tarayıcıdan geçirip anabilim dalı 

başkanlığına e-posta ile iletmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri imzalama ve tarama imkanı 
olmayan öğrenciler, bu dilekçelerini doğrudan anabilim dalı başkanlıklarına iletebilirler.  

5. Anabilim dalı başkanlıkları 15 Nisan 2020 tarihine kadar talepleri toplayacak ve başvuruları “ders 
dönemindeki başvurular” ile “tez dönemindeki başvurular” olarak iki gruba ayıracak ve her grup 

https://fbe.metu.edu.tr/tr/yl-d
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için bir liste hazırlayacaktır.  Listeler hazırlanırken öğrencinin tez aşamasında olup olmadığı 
EABD başkanlığınca kontrol edilmelidir (yukarıda belirtilen Madde B3’e göre). Bütün evraklar 
ve listeler Fen Bilimleri Enstitüsü’ne ebys üzerinden toplu halde iletecektir.  

6. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başvuruları inceleyecek ve Rektörlüğe iletecektir.  

7. Yukarıda anılan YÖK yazısı gereği, bu kapsamdaki dönem izinlerine ilişkin nihai karar mercii 
Üniversite Yönetim Kurulu olacaktır.  

8. Başvuruların kabul edilip edilmediği hususu anabilim dalı başkanlığınıza iletilecektir.  
9. Kayıt dondurma talepleri için son tarih 5 Haziran’dır.  Bu nedenle 15 Nisan’dan sonra ikinci bir 

dilekçe toplama süreci başlatılacaktır.   
 


