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YAZIŞMA ADRESİ  
             Aşağıda belirttiğim gerekçe nedeniyle ……………..yarıyıl süresince kayıt dondurmak istiyorum. 
Mazeretim ile ilgili belge ektedir. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
İmza: 

Tarih: 

KAYIT DONDURMA GEREKÇEM 
EKONOMİK  
NEDENLER 

AİLEVİ  
NEDENLER 

SAĞLIK 
PROBLEMLERİ DİĞER* 

   
             *Belirtiniz 
…………………………..….............
...........................................................
................................................ BU KISIM ÖĞRENCİ DANIŞMANI TARAFINDAN ONAYLATTIRILACAKTIR. 

Öğrenci daha önce; 
      Kayıt dondurmamıştır. 
 
.......... Yarıyıl süreyle kayıt 
dondurmuştur. 

Öğrenci ders kaydını;  
 
        Yaptırmıştır. 
 
        
         
        Yaptırmamıştır. 

 
 
DANIŞMANIN; 
 
Adı Soyadı   : 
 
Tarih            : 
 
İmza             : 

ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU 
ONAYI 

Adı Soyadı: 
İmza          : 
İLGİLİ YÖNETMELİK MADDESİ 
Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Kayıt dondurma 
MADDE 37 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak şartı ile yarıyılın/yılın ilk on iş günü 

içinde yapılır. Ancak bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu 
öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yaparlar. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak 
başvurular işleme konulmaz. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde 
öğrenciler eğitim-öğretim süresince en çok eğitim-öğretiminin yarısı kadar süre için kayıt dondurabilir. 

(2) Öğrenci kayıt dondurduğu dönemde kaydını yaptırmak istediğinde, öğrenimine devam edebileceğini belgeleyen bir belge ile 
yazılı olarak başvurduğu takdirde ilgili kurulların kararıyla kayıt yaptırabilir. 

(3) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle, iki yıl 
süreyle kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edip 
edemeyeceklerine ilgili yönetim kurulu karar verir. 

(4) Tabii afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi 
içinde kaydı dondurulabilir. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. 

(5) Kayıt dondurmak için dekanlığa veya müdürlüğe başvuruda bulunan öğrencilerin kayıtları, 35 inci maddede belirtilen haklı 
ve geçerli nedenlerin varlığı halinde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir. 

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından 
yararlanamaz. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır. 

Eklenecek Belge/Belgeler:  
1. Mazeretini gösterir belge. 

 

    

 
 

 


