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 2019-2020 Bahar Yarıyılı Kayıt Dondurma İlkeleri 

DAYANAK: 

Madde 1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarih ve E.24625 
sayılı yazısında ifade edilen “COVID-19 küresel salgını nedeni ile Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde 
kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 20192020 eğitim öğretim yılı 
bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına ve bu kararların 2019-2020 eğitim 
öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına karar verilmiştir.” hükmü bu ilkelerin dayanağını oluşturmaktadır. 

İLKELER: 

Madde 2- 1) COVID-19 küresel salgını nedeni ile YÖK tarafından alınan karara göre, Üniversitemiz önlisans ve 
lisans öğrencilerinin kayıt dondurmayı talep etmeleri halinde, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile 
sınırlı kalması koşulu ile: 

a) Kayıt dondurma azami süresi olan dört (4) yarıyıl kayıt dondurma hakkını kullanan öğrenciler;  
b) SAP-Orion’ da ders seçmiş ve onaylanmış olan aktif öğrenciler, 
c) Kayıtlarını yenilemiş olan İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencisi kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.  

2) a) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na e-posta yolu ile dilekçe vererek kayıt dondurma işlemi yaptıran bir 
öğrencinin, 2019-2020 bahar yarıyılı kayıt dondurma yapması azami kayıt dondurma (4 Yarıyıl) süresinden 
sayılmaz. 
b) 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında SAP-Orion’ da ders seçim ve onay işlemini yapmayan, 

ders kaydı olmayan (aktif olmayan)  öğrencilerin kayıt dondurma talepleri kayıt dondurma azami süresine 
(dört yarıyıl) sayılır.  

3) a) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sanal banko hizmetine CATS  
(http://cats.iku.edu.tr/ ) adresinden öğrenci kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak erişim sağlar. 
b) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sanal Banko hizmeti CATS sisteminin “Kaynaklar” sekmesinde yer alan 
Dilekçe formları klasöründeki “Kayıt Dondurma” dilekçesini doldurarak, imzasız olarak (ıslak imza 
atmaksızın) öğrenci e-posta (ogrencinumarası@stu.iku.edu.tr) adresinden ogrenci.isleri@iku.edu.tr 
adresine e-posta yoluyla göndermesi gerekir. 

4) COVID-19 salgını nedeni ile alınan YÖK kararı bağlamında kaydını donduran öğrencilere, kayıt dondurulan 
yarı yıla  ait ücret iadesi yapılmaz. Sonraki eğitim-öğretim yılı ücretine mahsup edilir. 

5) Kayıt dondurma başvurusu, Üniversitenin Akademik Takviminde ilan edilmiş olan 20 Nisan 2020 Perşembe 
günü mesai bitimine kadar yapılabilir. 

YÜRÜRLÜK: 

Madde 3- Bu ilkeler Senatonun kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 

Madde 4- Bu ilkelerde hüküm bulunmayan hallerde  İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği, ilgili Yükseköğretim mevzuatı ve YÖK kararları geçerlidir. 

Madde 5- Bu ilkeleri Rektör yürütür. 
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