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MADDE 1 – Kayıt dondurma işleminden resmi olarak yüksekokul sekreteri, ilgili bölüm 
başkanı (yok ise vekalet ettiği kişi) ve yönetim kurulu sorumludur.  

MADDE 2 – Ek1’de bulunan mazeretler nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecek olan 
öğrenciler, ilgili dönemin en geç dördüncü haftası sonuna kadar ilgili yönetim kurulu kararı ile iki 
döneme kadar kayıt dondurabilir. 

MADDE 3 - Sağlık nedenleri ile yapılacak kayıt dondurma istekleri için süre sınırlaması 
yoktur. 

MADDE 4 - Kayıt donduran öğrencinin, kayıt dondurmasına neden olan mazeretinin ortadan 
kalkması durumunda, Ek2’de bulunan devam şartı sağlanabilme durumunda öğrenci ilgili akademik 
birime başvurarak, kayıt dondurma işlemini iptal isteğinde bulunabilir. Başvuru ilgili akademik birimin 
yönetim kurulunca değerlendirilir. 

MADDE 5 - Kayıt dondurmayı gerektiren mazeretleri devam eden öğrencilerin başvurmaları 
halinde akademik birimlerin yönetim kurulunca kayıt dondurma süreleri uzatılabilir. Ancak bu işlem üst 
üste iki defadan fazla yapılamaz ve toplam süre iki yılı veya dört dönemi geçemez. 

MADDE 6 - Öğrencinin kaydını dondurduğu süreler azami öğrencilik süresine dâhil edilmez. 
 
Ek1: Mazeretler 
(1) Öğrencinin heyet raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması, 
(2) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı 

uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi, 
(3) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle 

öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması, 
(4) Birinci derecedeki akrabalarının ağır hastalığı veya ölümü halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması 

nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bu durumun ilgili yönetim 
kurulunca kabul edilmesi, 

(5) Öğrencinin, öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk içinde bulunmasının ilgili 
mülki amir tarafından belgelenmesi, 

(6) Öğrencinin tutukluluk hali, 
(7) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, ilgili mevzuat hükümlerince öğrencinin öğrencilik sıfatını 

kaldırmayan veya yükseköğretim kurumundan çıkarmayı gerektirmeyen mahkûmiyet hali, 
(8) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması, 
(9) Akademik birimlerin yönetim kurullarının mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması. 
 
Ek2: Derse devam hükümleri 
(1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışmalara ve sınavlara katılmak 

zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı; teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde ise %80’dir. Bu şartları yerine 
getiremeyen öğrenciler ara sınav, yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, 
ders sorumlularınca izlenir ve yarıyıl/yılsonu sınavından en az bir hafta önce ilan edilir. 

(2) Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı 
aranmaz, ancak uygulamalı derslerde başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranır. 

(3) Derse devam koşulunu karşıladığı halde sınavda başarısız olan öğrenciler ile notunu yükseltmek amacıyla aynı 
dersi/dersleri tekrar almak isteyen öğrenciler ilgili dersin devamından muaftırlar. Ancak öğrenciler talep etmeleri durumunda 
ilgili derse devam edebilirler. 

(4) Sağlık raporu derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz. 
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