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Programı ........................ numaralı yüksek lisans/doktora öğrencisiyim. Beykent Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15.maddesine göre bir yarıyıl ücretimin tamamını yatırmak koşulu ile Güz
/ Bahar yarıyılında kaydımı dondurmak istiyorum.
Lisansüstü öğrencilerine izin verilmesi
MADDE 15 – (1) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin
isteği üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin bir defada en çok bir yarıyıl için kaydı dondurulur. Ancak, bu süre tüm öğretim süresi için bir
yarıyılı aşamaz. (05 Ağustos 2017 tarihli 30145 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik)
(2) Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık kurulu raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt
dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne iletir.
(3) Öğrencinin kayıt dondurma talebi ilgili enstitü yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır. İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt
dondurma süresi belirtilir.
(4) İlgili enstitü yönetim kurulunca kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrenciler, bu süre içerisinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınav
ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre içerisinde öğrenci başka üniversitelerden ders alamaz.
(5) Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvurularının yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta
içerisinde yapılması gerekir. Kayıt dondurmayı gerekli kılan mücbir sebeplerin yarıyıl içerisinde meydana gelmesi halinde, öğrencinin sebebin ortaya
çıktığı andan itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ve ekleri ile birlikte başvurması gerekir.
(6) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin
kaydı dondurulamaz. Kayıt dondurma süresi dolan öğrencinin, kayıt dondurduğu yıla ait ödediği ücret, yeni kayıt olduğu yıla ait öğretim ücreti yerine
sayılır.
(7) Kayıt donduran öğrenci, sürenin bitimini takip eden yarıyılda ders kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder.

Okudum, anladım ve kabul ettim.
Öğrencinin
Adı Soyadı – İmza

YETKİLİLER
Enstitü Müdürü
İlgili Anabilim Dalı
Başkanı
Kütüphane ve Dök.
Dairesi Başkanlığı
Bütçe Daire
Başkanlığı
(Muhasebe Müd.)
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı

ADI SOYADI

İMZA

TARİH

AÇIKLAMA

