İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKELERİ
KAYIT DONDURMA, CEZALI KAYIT ve KAYIT SİLME USUL VE ESASLARI
(25 Ağustos 2022, 126. Yönetim Kurulu Güncellemesi)
(1) Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenci, mazeretini kanıtlayacak gerekli belgeleri getirdiği
taktirde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kaydını dondurma hakkına sahiptir.
(2) Kayıt donduracak olan öğrencinin, öncelikle üniversiteye kaydını yaptırmış olması ve
öğrencilik haklarına sahip olması gerekmektedir.
(3) Tüm kayıt dondurma talepleri Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir. Talepler en geç ders
ekleme/bırakma tarihinin son gününe kadar mazeret belgeleri ile birlikte yapılmak zorundadır.
(Hazırlık Yılı Öğrencileri Dahil) Bu tarihler dışındaki başvuruların kabulü Yönetim Kurulu’nca
yapılır.
(4) Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciye her defasında bir yarıyıl veya bir öğretim yılı süreyle izin
verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde iki yılı (dört yarıyılı) geçemez. Üniversiteye yeni
kayıt yapmış İngilizce hazırlık eğitim alacak öğrenciler için dönemlik kayıt dondurma talebi kabul
edilmez, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere bir öğretim yılı olarak talep yapılmalıdır.
(5) Kaydını donduran öğrenci, derslere devam edemez, öğrenci olarak sınavlara giremez (Yabancı
Dil Hazırlık Sınavları dahil, dışarıdan sınavlara girilmesi durumunda öğrenci olarak başvuru
yapılmadığından sınav sonuçları kabul edilmez) ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt
dondurulan yarıyıl/öğretim yılı öğretim süresinden sayılıp, sayılmayacağı (uzun süreli sağlık
sorunu, tutukluluk hali vb.) Yönetim Kurulu kararında belirtilir.
(6) Öğrencinin yazılı ve gerekçeli başvurusunun Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasının

ardından,
a) Hali hazırda tam burslu programlarda öğrenim gören öğrenci için kayıt dondurma bedeli şayet
başvuru ders ekleme bırakma son tarihine kadar yapıldıysa, o yıl YKS kılavuzunda yayınlanan
kayıt ücretinin yarısı kadar olur. Ders ekleme bırakma son tarihinden sonra yapılan başvurularda
kayıt ücretinin tamamı ödenir.
b) Hali hazırda ücretli ve %25, %50, %75 burslu programlarda kayıtlı öğrenci için kayıt dondurma
bedeli; şayet başvuru ders ekleme bırakma son tarihine kadar yapıldıysa dondurulmak istenen
dönem ödenmesi gereken öğretim ücretinin yarısı kadardır. Ders ekleme bırakma son tarihinden
sonra yapılan başvurularda dönem ücretinin tamamı ödenir.
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c) Hali hazırda tüm öğrenciler öğrenim ücretini yatırdıktan sonra kayıt dondurmak isterlerse,
yatırılan öğretim ücretleri kendilerine geri ödenmez ve bir sonraki döneme veya başka bir döneme
aktarılmaz. Yatırılan bu öğrenim ücreti kayıt dondurma ücreti olarak alınır ve başka ücret talep
edilmez.
d) Üniversiteye yeni kayıt yapmış tam burslu öğrenci için kayıt dondurma bedeli şayet başvuru
ders ekleme bırakma son tarihine kadar yapıldıysa, o yıl YKS kılavuzunda yayınlanan kayıt
ücretinin yarısı kadar olur. Ders ekleme bırakma son tarihinden sonra yapılan başvurularda kayıt
ücretinin tamamı ödenir.
e) Üniversiteye yeni kayıt yapmış, kayıt dondurma yapmak isteyen ücretli ve %25, %50, %75
burslu programlarda kayıtlı öğrenci dondurulmak istenen dönem ödenmesi gereken öğretim
ücretinin tamamını ve kayıt ücretini ödemek zorundadır.
f) Maddi yetersizlik nedeniyle yapılan kayıt dondurma talepleri, durumu belgeleyecek resmi bilgi
ve belgelere dayandırılmalıdır. Sunulan belgelerin yetersizliği halinde öğrenciden ek belge talep
edilebilir. Sağlanan resmî belgeler doğrultusunda takdir Yönetim Kurulu’na aittir.
(7) Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenciler, bir sonraki yarıyıldan/yıldan itibaren normal kayıt
döneminde kaydını yaptırmak ve öğrenim ücretlerini yatırmak suretiyle eğitimlerine kaydını
dondurdukları dönemden başlayarak devam eder.
(8) Eğer öğrenci kayıt yenilemez ve kayıt dondurma işlemi yaptırmaz ise kaydı silinmez. Tekrar
eğitim-öğretimine başlamak istediği zaman kaldığı dönemden itibaren kaydını yenileyerek
öğrenimine devam eder ve geçmiş dönemlere ait öğrenim ücretlerini cezalı olarak (KKTC Merkez
Bankası Yasal Faiz Oranları dikkate alınarak) öder. Öğrencinin geçerli mazereti var ise bunu beyan
etmesi durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sadece kayıt yapılmayan dönemler için kayıt tekrar
açılabilir, öğrenim harcı (cezasız) alınabileceği gibi mazeretin gereğine bağlı olarak kayıt
dondurma hükümleri uygulanabilir. Hazırlık sınıfında “bekleme” durumundaki öğrenciler hariç
kaydını yenilemeyen ve kayıt dondurma talebinde bulunmayan öğrenciler, cezalı kayıt dondurma
ücreti ödemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler eğitim öğretim süresinden
sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”
(9) Kayıt Dondurma Mazeretleri;
(a) Öğrencinin, sağlık kurumlarından alınmış heyet raporuyla belgelenmiş olan sağlık ile ilgili
mazeretinin olması,
(b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal
afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
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(c) Öğrencinin bakmakla yükümlü olduğu birinci derece yakınlarının ağır hastalığı halinde
bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda
olduğunu belgelendirmesi,
(d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilini kaldırılması sureti ile askere alınması,
(e) 6(f) maddesindeki gerekçeli belgeleri sunmak kaydıyla ekonomik nedenlerle öğrencinin
öğrenimine devam edememesi,
(f) Yukarıda sayılan haller dışındaki bir sebep ile kaydını dondurmak isteyenlerin talebi
belgelemek kaydıyla, Yönetim Kurulunun kararı ile sonuca bağlanır.
(10) Tutuklu durumda bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu
resmi makamlarca bildirilen öğrencilerin kayıt dondurma hakkı bulunmamaktadır. Ancak,
tutukluluk halleri son bulunca öğrencinin eğitim-öğretimine devam edemediği süreler için izinli
sayılıp, sayılmayacağı Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
(11) Öğrenim ücretini ve varsa diğer mali yükümlülüklerini akademik takvimde ilan edilen
tarihlerde ödemeyen öğrenci, cezalı kayıt ücreti ödemek zorundadır. Cezalı kayıt ücreti, dönem
öğretim ücretine ek olarak, ders ekleme/bırakma tarihinin son gününe kadar her iş (çalışma) günü
için günlük Akademik Yıl kayıt ücretinin %2,5’u kadardır. Burslu öğrenciler sadece kayıt açma
ceza bedelini ödeyip, kayıt yaptırabilir.
(12) Akademik Yıl içinde ilan edilen normal kayıt tarihlerinde, ders ekleme/bırakma ve cezalı
kayıt yenilenmesi tarihlerinde; uzun deniz stajında yaşanan iletişim sorunları ve benzeri gibi
olağan dışı şartlar sebebiyle kayıt yenileyememiş öğrencilerin durumuna Yönetim Kurulu karar
verir.
(13) Kayıt Sildirme Hakkı: Öğrenci kayıt yaptıktan sonra herhangi bir sebeple kayıt sildirmek ister
ise resmi kayıt tarihinin son gününe kadar kaydını sildirebilir, bu durumda dönemlik öğrenim
ücretinin %25’ini, ders ekleme/bırakma tarihinin son gününe kadar kayıt sildirir ise dönemlik
öğrenim ücretinin %50’sini ödemek zorundadır. Bu tarihlerin dışında kayıt sildirmek isteyen
öğrencinin kabulünü Yönetim Kurulu yapar ve öğrenciye geri ödeme yapılmaz. Tam burslu
öğrenciler için kayıt sildirme ücreti, kayıt sildirmek için başvurduğu yıldaki YKS kılavuzunda yer
alan üniversiteye kayıt ücreti baz alınarak yukarıda belirtilen oranlar ve koşullar üzerinden işlem
yapılır.
(14) Bu uygulama esasları 2022-2023 Akademik Güz Dönemi itibari ile tüm öğrenciler için
geçerlidir.
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