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KAYIT DONDURMA 

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

MADDE 47 – (1) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgeleri 
ile birlikte kayıt dondurma talep formu doldurarak ilgili enstitüye yaparlar. Kayıt dondurulan süre öğrenim 
süresinden sayılmaz. 

 
(2) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle ve ilgili enstitü yönetim kurulunca, istekte bulunan 

öğrencinin kaydı bir defada en çok iki yarıyıl, toplamda ise program normal süresinin azami yarısı için 
dondurulabilir: 

a) Öğrencinin; raporla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması. 
b) Daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin tabii afete uğradığının, mahallin en büyük mülki amiri 

tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi. 
c) Belgelenmiş olmak kaydıyla anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya bunların ağır hastalığı 

halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması. 
ç) Öğrencinin tutukluluk hali. 
d) Kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli 
uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması. 

e) Öğrencinin yurt dışında geçici olarak eğitim programına katılması. 
f) Öğrencinin; ne suretle olursa olsun askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle 

askere alınması. 
 
(3) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması halinde 

belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerden aranacak belgeler ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. 
 
(4) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için öğrencinin kayıt dondurulan her bir dönem için 

belirlenen program ücretine ek olarak bir ders ücreti ödemesi koşulu aranır. Aksi halde kayıt dondurma talebi 
işleme konulmaz. 
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KAYIT SİLME 

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

 MADDE 48 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine 
göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan bir öğrencinin ilgili enstitü yönetim 
kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir. 
 
(2) Enstitü yönetim kurulu kararı ile olmak koşuluyla öğrencinin kendi isteği ile kaydını 
sildirme talebinde bulunması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. 
 
(3) İlişiği kesilen öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurmaları 
halinde durumlarını gösteren bir belge verilir. 
 
 
 
 

 NOT:  
 

Bu Bilgiler, 02.07.2017 tarih ve 30112 sayılı Resmi Gazete`de Yayımlanan İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde 
hazırlanmıştır.  

 

 

 

 


