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… DEKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE 
 

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince; aşağıda 
belirttiğim nedenden dolayı kayıt dondurmak istiyorum. 

 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. …/…/20… 
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Kayıt Dondurma Nedeni 
 
 

Varsa Daha önce Kayıt 
Dondurduğunuz Yarıyıl 

Sayısı 
 ……Yarıyıl   

Kaç Yarıyıl Kayıt 
Dondurmak İstiyorsunuz ☐ 1 Yarıyıl ☐ 2 Yarıyıl 

EK: 
1. … 

İlgili Yönetmelik Maddesi 
MADDE 32 – (1) Öğrenciler; belgelendirecekleri önemli mazeretlerinin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, 

araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir defada iki dönem olmak üzere, öğrenim 
süresi boyunca en fazla dört dönem/iki yıl kayıt dondurabilirler. Bu şekilde kayıt donduran öğrenci, öğrenimine devam edemez ve kayıt 
dondurduğu döneme/yıla ait sınavlara giremez 

Kayıt Dondurma ilgili Yönerge Hükümleri 
a) Doğal Afetler; Yörenin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin 
öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması, 
b) Yakınlarının Ağır Hastalığı; Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle 
öğrencinin ara verme zorunda olduğunu belgelemesi, 
c) Ekonomik Nedenler; Her yarıyıl başında, eğitim öğretimin başlamasından itibaren üç hafta içinde başvurmak koşuluyla öğrencinin ekonomik 
nedenlerle öğrenime ara verme talebinde bulunması, 
ç) Tutukluluk veya Mahkûmiyet; Öğrencinin tutukluluk hali veya hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin öğrencilik sıfatını 
kaldırmayan veya disiplin yönetmeliği gereği öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen mahkûmiyet  
d) Askerlik; Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun erteleme hakkını kaybetmesi veya ertelenmenin kaldırılarak askere alınması, 
e) Tayin ve Görevlendirme; Asker veya sivil resmi görevi olan öğrencilerin bağlı oldukları kuruluşlarca kayıtlı oldukları fakülte veya yüksekokulun 
bulunduğu şehrin dışına tayinleri veya görevlendirilmelerinde, 
f) Spor ve Kültür Etkinlikleri; Öğrencilerin spor ve kültür etkinliklerine ülkesini, üniversitesini ve bağlı olduğu fakülte/yüksekokulu temsil ederek 
yol dahil katıldıkları süreler için, 
g) Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması; Öğrencilerin yurt dışında öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak 
burs, staj ve araştırma gibi imkânları elde ettiğini belgelemesi, 
3- Öğrencilerin, belgelendirecekleri mazeretleri sunmaları halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir defada iki dönem olmak üzere, 
öğrenim süresi boyunca en fazla dört dönem/iki yıl kayıt dondurulabilir. Bu şekilde kayıt donduran öğrenci, öğrenimine devam edemez ve kayıt 
dondurduğu döneme/yıla ait sınavlara giremez.  
4- Kayıt dondurma süresinin bitiminde öğrenci ayrıldığı dönemin/yılın başından başlamak koşuluyla öğrenimine kaldığı yerden devam eder. 
5- İki yıl (dört dönem) kayıt donduran öğrencinin mazeret süresi bitiminden önce kayıt dondurma şartlarının ortadan kalkması durumunda 
durumunu beyan eden dilekçe ile kayıtlı olduğu birime dilekçe vermek zorundadır. 
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