YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ
KAYIT DONDURMA ESASLARI
Amaç
Madde 1- Bu kayıt dondurma esaslarının amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı
Fakülteler ve Enstitülerde yürütülen Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretiminde kayıt dondurma
esasları düzenlemek.
Kapsam
MADDE 2- Bu kayıt dondurma esasları; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Fakülteler ve
Enstitülerde yürütülen Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretiminde eğitim gören tüm kayıt
dondurmak isteyen öğrencileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu kayıt dondurma esasları; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 37 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Üniversitemiz Lisans Ve Lisansüstü Eğitim Veren Akademik Birimlerde Uygulanacak
Kayıt Dondurma Esasları
MADDE 4 –(1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine
katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması
halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt dondurmalarına izin verilebilir.
(2) Kayıt dondurmak için başvurular, en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine
kadar yapılır. Sağlık sebebiyle yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.
(3) Eğitim-Öğretim süresince en çok iki yarıyıl, yıl sisteminde ise bir yıl süre ile kayıt
dondurulabilir. Ancak sağlık raporu nedeniyle kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır
uygulanmaz.
(4) Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Öğrenci kayıt
dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez.
(5) Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar
artırılır.
(6) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı
verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti
sebebiyle ayrıldığı yarıyılın başından itibaren öğrenciliğine devam eder.
(7) Ara dönemde Hazırlı Sınıfını geçen öğrencilere bir dönem kayıt dondurma hakkı verilir.
(8) Kayıt dondurmak için öğrenci mazereti ile birlikte Fakülte/Enstitüsü’ne dilekçe ile başvurur.
Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencinin kaydı dondurulur.

Kayıt Dondurma Mazeretleri
a) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü
paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime
Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,
b) Öğrencinin, sağlık kurumlarından alınmış heyet raporuyla belgelenmiş olan sağlık ile ilgili
mazeretinin olması,
c)Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal
afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Öğrencinin, öğrencilik statüsünün ortadan kaldırılması sonucunu doğurmayan bir fiil
nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet alması hali,
d) Öğrencinin tutukluluk hali,
e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
f) Öğrencinin, öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk içinde
bulunmasının ilgili mülki amir tarafından belgelenmesi (muhtar hariç),
g) Öğrencinin bakmakla yükümlü olduğu birinci derecede yakınlarının hastalıklarını heyet
raporu ile belgelenmesi durumunda,
ı) Öğrenci çalıştığı kurum tarafından en fazla 1 yıl süre ile yurtiçinde başka bir şehir ve/veya
yurtdışında görevlendirilmiş olması ve bunu resmi bir yazı ile belirtmiş olması,
k)Yukarıda sayılan haller dışındaki bir sebep ile kaydını dondurmak isteyenlerin talebi,
iddialarını belgelemek kaydıyla, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulunun yanı sıra
Üniversite Senato kararı ile karara bağlanır.

