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Sürüm3 

 

Aşağıda belirttiğim gerekçe ile kayıt dondurmak istiyorum. Kayıt dondurma başvuru gerekçemi destekleyen belgeleri ekte 
bilgilerinize sunarım. Kayıt dondurduğumdaki hak ve sorumluluklarımı biliyor ve kabul ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Öğrenci Numarası  

Adı Soyadı  

Fakülte / Yüksekokul / Enstitü  

Program  

Düzey ☐ İngilizce Hazırlık ☐ Lisans 

Ne kadar süreyle kayıt 
dondurmak istiyorsunuz? 

☐ 2021-2022 Güz dönemi  

(1 dönem) 

☐ 2021-2022 Akademik Yılı  

(1 akademik yıl) 

Cep Telefonu  

ÖZÜ E-posta  

İmza  Tarih (gün/ay/yıl)   ……… /……… /………… 

 

KAYIT DONDURMA AYRILMA SEBEBİ 

Lütfen kayıt dondurma sebebinizi, ilgili kutucuğu (x) ile işaretleyerek belirtiniz. 

☐ Sağlık ☐ Askerlik 

☐ Maddi Nedenler ☐ Ailevi Nedenler 

☐ Memnuniyetsizlik ☐ Ulaşım 

☐ Akademik Nedenler ☐ Yurtdışında Eğitim 

☐ Beklenmedik zorunlu olaylar 
(Lütfen belirtiniz) 

 

 

KAYIT DONDURMA STATÜSÜ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 

 Lisans ve lisansüstü öğrencileri bir defada en çok 2 dönem olmak üzere öğrenimleri süresince toplam 4 dönem, İngilizce Hazırlık 
Programı öğrencilerine ise akademik yılın başında ve bir defaya mahsus olmak üzere en çok bir akademik yıl kayıt dondurabilirler. 

 Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden düşülmez.  
 Kayıt dondurma başvurusunun tamamlanması için, öğrencinin kayıt donduracağı öğrenim süresi için ödemekle yükümlü olduğu 

öğrenim ücretinin %50'sini ödemiş olması, Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite 
tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Başvurusu kabul edilen, ancak öğrenim ücreti 
ödemesini ve yükümlülüklerini belirtildiği şekilde tamamlamayan öğrenciler, başvuruları kabul edilmiş olsa dahi kayıt dondurmuş 
sayılmaz ve kayıt yenileme işlemini tamamlamamış sayılırlar ve “kayıtsız öğrenci” statüsüne geçirilirler. 

 Kayıt dondurulan sürelerde varsa öğrencilerin ek bursları (nakit, yurt/ulaşım, yemek, kitap… vb.) devam etmez. 
 Kayıt dondurulan dönemlerde ödemiş olduğu ücretler, sonraki dönem öğrenim ücretlerine mahsup edilmez. 
 Kayıt donduran öğrencinin varsa ilgili dönemde kayıt yaptırdığı dersler dönem kaydından düşürülür. 

 İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görmesi gereken ancak öğrenim görmeden kayıt donduran öğrenciler, izleyen akademik 
yıl başına kadar geçerli bir İngilizce Dil Yeterlik Belgesi sağlamadıkları takdirde, akademik yıl başında verilen Düzey Belirleme 
Sınavı ve İngilizce Dil Yeterlik Sınavı'nı yeni öğrencilerle birlikte alırlar. 

 Askerlik sebebiyle kayıt donduran öğrencilerin, kayıt yenileyecekleri ilk dönem başında terhis belgesini Öğrenci Hizmetleri’ne 
sunmaları gerekir. 

 
 
 


