AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNUN
“HAKLI VE GEÇERLİ NEDENLER” KONUSUNDAKİ KARARI
Öğrenciler aşağıdaki durumlardan bir aya kadar olanlarda sınavlar için, bir aydan fazla olanlarda ise
kayıt dondurma için mazeret başvurusu yapabilirler. Başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu birim
yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
1) Genel sağlık mevzuatına göre sevk zinciri içinde yer alan sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık
raporu
2) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu
kararı ile ara verilmesi
3) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabi afet
meydana gelmiş olması,
4) Öğrencinin birinci dereceden yakınının ağır hastalığı halinde hastaya bakacak başka kimsenin
bulunmadığının belgelenmesi
5) Öğrencinin maddi zorluklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin belgelenmiş olması
6) Öğrencinin birinci dereceden yakınının vefat etmesi ve bunun belgelenmesi
7) Öğrencinin tutukluluk hali veya öğrenci disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle çıkarma cezasını
gerektirmeyen suçlardan doğan mahkûmiyet hali
8) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması
9) Öğrencinin Üniversitemizi veya Ülkemizi temsilen görevlendirilmesi
10) Öğrencilerin yurt dışında öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi
imkânları elde ettiğini belgelemesi
11) İlgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya çıkması

Kayıt Dondurma Ve İzinli Sayılma ile ilgili Enstitümüz Uygulaması
MADDE 32 – (1) Lisansüstü programlarda öğrencilerin kayıt dondurma ve izinli sayılmaları ile ilgili
esaslar şunlardır:
a) Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli
nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve bu mazeretin EYK tarafından kabul edilmesi
kaydıyla en fazla iki yarıyıl (askerlik görevini yapacak olan öğrenciler de en fazla üç yarıyıl)
için kayıt dondurabilir. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Öğrenci
kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez, sınava girmiş olsa
bile aldığı notlar geçerli sayılmaz. Kayıt dondurma, EYK’nin kabul kararı verdiği yarıyıl
başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsar.
b) Doğal afet, anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ve benzeri öngörülemeyen durumlarda;
öğrencinin mazeretli veya izinli sayılabilmesi için olayın vuku bulduğu tarihten itibaren en geç
10 gün içinde dilekçe ve mazeretini kanıtlayan belgelerle birlikte enstitüye başvurması
durumunda EYK öğrencinin ne kadar süre ile mazeretli izinli sayılacağına karar verir. Bu sürede
beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazereti kabul edilenlerin kaydı dondurulmuş
sayılmaz. Öğrencinin mazeretli veya izinli olduğu günler, derslerini yürüten öğretim
elemanlarına enstitü tarafından yazılı olarak bildirilir.
c) Rektörlük onayı ile öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin durumları,
EABD/EASD başkanlığınca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından karara
bağlanır. EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, toplam öğrenim
süresi dâhilinde izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde uzmanlık alan dersinden muaf tutulur

