KAYIT DONDURMA BAŞVURU FORMU




Form doldurularak mazeretinizi gösterir belge ile Yüksekokul Sekreterliğine ulaştırılmalıdır.
Belgelemek koşulu ile ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında başvurular, ilgili yarıyılda
derslerin başlama tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yapılır.
 Ekonomik nedenlerle başvuru yapanların muhtardan almış oldukları belgeyi veya web sitemizde
bulunan fakirlik belgesini ilçede ikamet ediyorlarsa kaymakama; merkezde ikamet ediyorlarsa
valiliğe onaylatmaları gerekmektedir.
 Başvurular yapılacak olan ilk yönetim kurulunda karara bağlanır.
Kayıt dondurma (Değişik: RG-21/08/2015-29452) MADDE 39 - (1) Aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeretler
nedeniyle ilgili yönetim kurulu tarafından, öğrencinin kayıt dondurmasına ve öğrenimine ara verilmesine karar verilir:
a) Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla
ilgili mazeretinin olması, b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelendirilmiş olmak koşuluyla
doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması, c) Anne, baba, kardeş, eş veya
çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle
öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi, ç) Belgelendirilmek kaydıyla ekonomik nedenlerle
öğrencinin öğrenimine devam edememesi, d) Tutukluluk hali, e) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması
suretiyle askere alınması, f) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerin ortaya çıkması. (2) (Değişik: RG21/08/2015-29452) Kayıt dondurmak için kayıt dondurma başvuruları ilgili yarıyılda derslerin başlama tarihinden
itibaren en geç 15 gün içerisinde yapılır. Belgelemek koşulu ile ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında bu
süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. (3) Kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve
sınavlara giremez. (4) Kayıt dondurma ile geçen süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.
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