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Soru: KAYDIMI NASIL DONDURABİLİRİM? 

10.05.2021 tarihli 31480 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans Ve 
Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince, 37.maddedeki mazeretler nedeniyle 
öğrenimine devam edemeyecek olan öğrenciler, ilgili Fakültemiz Yönetim Kurulu Kararı ile bir defada en fazla 
iki döneme kadar kayıt dondurabilir. Öğrencilerimiz bu mazeretler dışında kayıt dondurma talebinde 
bulunurlarsa Yönetim Kurulu Kararı ile ayrıca kayıt dondurma hakkı elde ederler. Haklı ve geçerli mazeretler 
şunlardır:  

 Öğrencinin heyet raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması. 
 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretimin aksaması ( sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle YÖK 

kararı ile öğrenime ara verilmesi. 
 Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler 

nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması. 
 Birinci derecedeki akrabalarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması veya 

vefatı nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bu durumun 
ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi. 

 Öğrencinin, öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk içinde 
bulunmasının ilgili mülki amir tarafından belgelenmesi. 

 Öğrencinin tutukluluk hali. 
 Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, ilgili mevzuat hükümlerince öğrencinin öğrencilik 

sıfatını kaldırmayan veya yükseköğretim kurumundan çıkarmayı gerektirmeyen mahkûmiyet hali. 
 Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması. 
 Akademik birimlerin yönetim kurullarının mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya 

çıkması. 
 Kayıt donduran öğrencinin mazeretinin ortadan kalkması durumunda (kayıt dondurulan dönemde tekrar 

aktif öğrenci olmak istemesi), devam şartını sağlayabilmek koşuluyla öğrenci, Fakültemiz öğrenci işlerine 
başvurarak, ilgili dönemin en geç dördüncü haftası sonuna kadar kayıt dondurma işlemini iptal isteğinde 
bulunabilir. İptal isteği, Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.  

Kaydını dondurmak isteyen öğrenciler aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurmalıdır  

 Vize sınavı veya etkinliklerinden sonra kaydını donduran öğrencilerin elde ettikleri kazanımlar kayıt 

dondurmadan sonra silinir. (Ödev puanı, Kısa sınav puanı vb.)  

 Ders kaydı yaptırdıktan sonra kayıt dondurmak isteyen ve talebi onaylanan öğrencinin ders seçimleri 

iptal edilir ve ilgili dönem için seçtiği dersler silinir.  

 Harç ücreti ödeyip ders kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt dondurduğunda harç ücreti iade 

edilmez.  

 Öğrencinin kaydını dondurduğu süreler azami öğrencilik süresine dâhil edilmez. 

Kayıt dondurma işlemi her dönem için Eğitim-Öğretim yılında dersler başladıktan sonra yapılabilir.  
Final sınavlarının başladığı günden itibaren kayıt dondurma işlemi yapılamaz. Fakültemizde kayıt dondurma 
talepleri her dönemin başlangıcında Fakültemiz web sayfasında https://bozok.edu.tr/okul/iletisim-
fakultesi/duyurular adresinde ilan edilir. Kayıt dondurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.  
 

 

https://bozok.edu.tr/okul/iletisim-fakultesi/duyurular
https://bozok.edu.tr/okul/iletisim-fakultesi/duyurular


 

1.Adım: Kayıt dondurmak için öncelikle Fakültemiz Web Sitesine https://bozok.edu.tr/okul/iletisim-
fakultesi/duyurular adresinden giriniz. Açılan sayfada solda bulunan menü üzerinden  ‘Öğrenci İşleri’ne 
tıklayınız. 

 

2. Adım:  Alt sekmelerden “Formlar”a tıklayınız.  

 

 

https://bozok.edu.tr/okul/iletisim-fakultesi/duyurular
https://bozok.edu.tr/okul/iletisim-fakultesi/duyurular


 

3: Adım:  Açılan sayfadan “Kayıt Dondurma Formu”na tıklayınız. 

 

4. Adım: Karşınıza çıkan sayfada öğrenci mail bilgilerinizi (OgrNo@ogr.bozok.edu.tr) girdikten sonra 
“İleri” tuşuna bastığınızda “Dijital Kayıt Dondurma Formu” na ulaşabilirsiniz.  

 
 
 
 



 
5.Adım: Açılan sayfadaki dijital formdaki bilgileri ve varsa mazeret belgenizi yükleyerek kayıt 

dondurma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Dijital başvuru yapan öğrencilerin formu doldurduktan sonra 
herhangi bir işlem yapmasına ve öğrenci işlerine evrak getirmesine gerek yoktur. 

 

 

 
 
6.Adım: Kayıt Dondurma talebi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenerek geçerli mazeret kabul 

edildiğinde kayıt dondurma işlemi Fakültemiz tarafından sonlandırılacaktır. Öğrencilerimiz kayıt dondurma 

sonuçlarını Fakültemiz web sayfasında https://bozok.edu.tr/okul/iletisim-fakultesi/duyurular adresinden takip 

edebilecektir. Ayrıca sistemde kayıtlı olan telefon numaralarına SMS ile bilgilendirilecektir.  

Kayıt Dondurma Formu için buraya tıklayınız. 

https://bozok.edu.tr/okul/iletisim-fakultesi/duyurular
https://forms.gle/SoPuX5HMYR9ZoqZJ7

