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Aşağıda belirttiğim nedenlerden dolayı izinli ayrılmak istiyorum. 
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Adı ve Soyadı  

Öğrenci No  
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İzin Başlama Dönemi 202.. / 202.. Güz O Bahar O 

Kaç Dönem İzin İstediği  

Daha Önce İzin Aldıysa Dönemi  

İzin İsteme Gerekçesi Sağlık O Doğum  O Askerlik O 

Diğer O (Lütfen belirtiniz)………………………………… 

………………………………………………………………. 

 

Not: Mutlaka rapor ve/veya belge ekleyiniz 
 

Tarih: ........../......../....................... İmza: ........................................................ 
 
 

 
İzinli ayrılma 

 AÇIKLAMALAR 

MADDE 23 – (1) Öğrenciler tekrar Üniversiteye dönmek üzere; 

a) Meslek yüksekokullarında, meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile, 

b) Lisans programlarında fakülte yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile, 

c) Lisansüstü programlarda enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile 

izinli sayılabilirler. 

(2) İzinli öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararıyla tespit edilir. 

İzin süreleri 

MADDE 24 – (1) Öğrencilere destek ve hazırlık sınıfında toplam en fazla iki yarıyıl, önlisans programlarında iki yarıyıl, lisans programlarında dört 

yarıyıl, yüksek lisans programlarında iki yarıyıl, doktora programlarında dört yarıyıl süreyle izin verilebilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı 

ile bu süreler aşılabilir. Bu süreler öğrenim süresine katılmaz. 
İzin 

MADDE 25 – (1) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve belgelenmek koşulu ile yarıyıl izni verilebilir: 

a) Hastalık: Durumun, yarıyıl izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan bir sağlık raporu ile belgelenmesi koşulu ile öğrencilere izin verilebilir. 

b) Askerlik: Öğrenciye, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması sonucu askere alınması halinde izin verilebilir. 

c) Maddi ve ailevi nedenler: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer du rumlarda izin 

verilebilir. 
ç) Yurt dışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde de öğrencilere izin verilebilir. 

(2) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları  Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliğine göre Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrencilere izin verilmez. 
İzin şekli ve süresi 

MADDE 26 – (1) İzin istekleri gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokul müdürlüğüne 

yapılır. Rektörlük onayı ile kesinleşen sonuçlar Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından öğrenciye duyurulur. 

(2) İzin isteklerinin yarıyıl başında ve ders alma süreleri bitmeden yapılması gerekir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten 

sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz. 

İzin sonrası dönüş 

MADDE 27 – (1) İzin hakkı kullanan öğrencilere Üniversiteye dönüşlerinde aşağıdaki işlemler uygulanır: 

a) Yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin kullanan öğrencilerin bu sürede gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler ilgili yönetim 

kurulu tarafından değerlendirilir. 
b) Diğer nedenlerle izin almış öğrenciler izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, hastalık nedeni 

ile izin almış öğrenciler öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile belgelemek zorundadır 

 Dilekçenin doldurulması ile ilgili önemli hususlar: 
1. Dilekçeye konu olan talebin hangi dönemi kapsadığını belirten “Güz / Bahar Yarıyılı “ ifadesinde sizi ilgilendirmeyen yarıyılın üzerine çiziniz. 

2. Dilekçenize hangi eki koyduğunuzu belirtmek için söz konusu ek’in yanındaki kutucuğu işaretleyiniz. Ekler kısmında yer alan “Diğer Nedenleri” 

işaretlediyseniz, söz konusu nedeni,”*Nedeni” ibaresinin yanına açıklayıcı bir şekilde yazınız. 

3. 
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