İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
KAYIT DONDURMA VE MAZERETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Mazeretler
(1) Aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendiren öğrencinin durumu ilgili yönetim
kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin, mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü
içinde ilgili birime yazılı olarak başvurması gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayanların
mazeretleri kabul edilmez.
(2) Mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı raporla belgelenmiş olan sağlıkla ilgili
mazeretleri.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt
bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar
dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla
tabii afetler ve diğer nedenlerle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.
ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime devam edemeyeceğini belgelendirmesi.
d) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği
maddeleri itibarıyla öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen
mahkûmiyet hâli.
e) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin
kaldırılması suretiyle askere alınması.
f) Öğrencinin tutukluluk hâli.
g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hâller.
(3) Kayıt dondurma dışında, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen mazeretli süreler
devamsızlıktan sayılır.
Kayıt dondurma
(1) Kayıt dondurma öğrencinin başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.
(2) Kayıt dondurmak için 38 inci maddede tanımlanan mazeretler geçerlidir.
(3) Başvurular, yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt
dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.
(4) Haklı ve geçerli nedenler ile eğitim-öğretim süresince en az bir yarıyıl en çok iki yarıyıl
süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak, askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında kayıt
dondurma bu hallerin süresi kadardır.
(5) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi azami iki yıldır. Bu süreyi aşan
durumlarda yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.
(6) Kayıt dondurma başvurusu için sunulacak belgelerin son altı ay içerisinde alınmış
olması gerekir.
(7) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez.
Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.
(8) Askerlik, hastalık veya doğal afetler nedeniyle kaydını dondurmak isteyen
öğrencilerden bu süreçlerin tamamlanmasına kadar öğrenim ücret alınmaz.
a) Askerlik nedeniyle kayıt dondurmayı talep eden öğrenciler ancak tecil ve sevk
sürelerini erteleyememeleri nedeniyle zorunlu hallerde kayıt dondurma işlemi
gerçekleştirebilir.

b) Hastalık nedeniyle kayıt dondurmayı talep eden öğrenciler ancak talep ettikleri
dönemi/yılı kapsayacak şekilde alınmış eğitme devam edemeyeceğini gösteren sağlık kurulu
heyet raporu ile kayıt dondurma işlemi gerçekleştirebilir.
c) Doğal afetler nedeniyle kayıt dondurmak isteyen öğrenciler ise durumlarını beyan
eden dilekçe ile başvuru yapmaları durumunda eğitim-öğretim ücretinin ne kadarının mahsup
edilip edilmeyeceği Mütevelli Heyetin kararı ile belirlenir.
(9) Askerlik, hastalık veya doğal afetler nedenleri haricinde bir nedenle kayıt dondurmayı
talep eden öğrenciler;
a) Akademik yıl başlayana kadar olan sürede yada akademik yılın başlamasından
itibaren ilk dört hafta içerisinde kayıt dondurma talebinde bulunması halinde eğitimöğretim ücretinin %15’i alınarak gelecek yarıyıl/dönem ücretinden mahsup edilir.
b) Akademik yıl başlangıcından itibaren ilgili yarıyılın resmi olarak ilan edilen final
tarihlerine kadar kayıt dondurma talebinde bulunması halinde eğitim-öğretim
ücretinin %50’si alınarak gelecek yarıyıl/dönem ücretinden mahsup edilir.

