ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİSİ
MAZERETLİ VE İZİNLİ SAYILMA YÖNERGESİ

AMAÇ
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Abdullah Gül Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü
öğrencilerinin mazeretli ve izinli sayılma ile ilgili uygulama esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM
MADDE 2- (1) Bu yönerge Abdullah Gül Üniversitesi’nde mazeretli ve izinli sayılma
süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

DAYANAK
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa
dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
Öğrenci: Abdullah Gül Üniversitesi Öğrencisini,
İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurullarını,
Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosu’nu,
ÜYK: Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü’nü ifade eder.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 5-(1) Bu Yönergenin amacı Lisans Öğrencilerinin Mazeretli ve İzinli Sayılmaya
ilişkin husus ve hükümleri kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Değerlendirme
MADDE 6 -(1) Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir ay içinde
yapılması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mazeretler ve İzinli Sayılma Değerlendirme Ölçütleri
MADDE 7-(1) Kayıt yenileme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini,
Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen
öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim
süresinden sayılmaz. Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin
bulunması hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıllık bir süre için izin
alabilirler. Bu süre azami öğrenim süresine eklenir.
(2) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler yönetim kurulunca derslerden ve ara sınavlardan
izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.
(3) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi / yurt
dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; ilgili yönetim
kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi
azami öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresinin
sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, kayıt
yenilemek zorundadır. Bu imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim-öğretim
kazanımları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
(4) Askerlik hizmetleri için, askerlik süresince, eğitim süresinden sayılmadan izin verilir.
(5) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı
iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları
yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu durumdaki
öğrenciler için kayıt dondurma durumu dönem içerisinde değerlendirilebilir.
(6) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkûm olan veya resmi makamlarca
aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak, tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile
sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır.
(7) Öğrenciler, izin süreleri sonunda yarıyıl kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine
devam ederler. İki yarıyıl izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye
dönmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili yönetim kuruluna başvurmaları gerekir.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 8-(1) Bu Yönergede hüküm
yönetmeliklerinin hükümleri uygulanır.
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Yürürlük
Madde 9- (1) Bu yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10-(1) Bu yönerge hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.

diğer

