ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENİME ARA İZNİ
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde yürütülen
programlara kayıtlı öğrencilerin öğrenime ara izni ile ilgili usûl ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönerge, öğrenime ara izni ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönerge, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim
– Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri
gibi önemli tarihleri içeren takvimi,
b) Birim: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarını,
c) İlgili yönetim kurulu: Birim yönetim kurulunu,
ç) Sağlık kurulu raporu: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) tarafından ilan edilen sağlık
kurulu raporu vermeye yetkili hakem hastaneler ve yetkili sağlık kuruluşları tarafından
düzenlenmiş, başhekim hariç en az üç hekimin imzası bulunan sağlık raporunu,
d) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini (ALKÜ),
g) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Koşullar, İzin Gerekçeleri, Öğrenime Ara İzninin Sona Ermesi,
Başka Kurumdaki Öğrencinin Durumu
Genel koşullar
Madde 5 – (1) Üniversitede öğrenim gören öğrenci, bu Yönergenin 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen gerekçelerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla 7 nci maddenin üçüncü
fıkrasındaki hükümler saklı kalmak üzere, öğrenimi boyunca azami iki yarıyıllık bir süre için izin
alabilir. Bu süre öğrencinin azami eğitim süresinden sayılmaz.
(2) İzin başvuruları akademik takvimde belirtilen ders başlangıcından itibaren ilk bir ay içerisinde
ya da mazeretin ortaya çıktığı süreyi takip eden bir ay içerisinde yapılır. İlgili yönetim kurulu en
geç 15 gün içerisinde karar verir ve bu karar öğrenciye tebliğ edilir.
Öğrenime ara izni işlemleri, ilgili yönetim kurulunun kararına istinaden birim öğrenci işleri
tarafından yürütülür.
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(3) Devam eden yarıyıl içerisinde öğrenime ara izni almış öğrenci, bu yarıyıldaki derslerini hiç
almamış sayılır ve varsa ders kayıtları birim öğrenci işleri tarafından silinir.
(4) Öğrencinin, öğrenime ara izni aldığı yarıyıla ait öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin iadesi,
ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılır.
Öğrenime ara izni kullanan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(5) Öğrenci disiplin cezası aldığı yarıyıl için öğrenime ara izni talebinde bulunamaz.
İzin gerekçeleri
Madde 6 – (1) Eğitim - öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime
YÖK tarafından alınacak bir kararla ara verilmesi durumunda, öğrenci hiçbir başvuruya gerek
kalmaksızın ara verilen süre boyunca izinli sayılır. Ayrıca, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli
nedenlerin varlığı halinde ilgili öğrencinin veya kanuni temsilcisinin şahsen yazılı talebi üzerine
ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenci mazeretli kabul edilir.
a) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş mazeretinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla kendisinin
ya da ailesinin doğal afetlerde mağdur olması,
c) Belgelendirilmesi koşuluyla, birinci derece yakınlarının/eşinin, kardeşin ölümü veya bunların
ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması,
ç) Öğrencinin askere alınması,
d) Tutukluluk halinin bulunması,
e) Belgelenmesi koşuluyla, öğrenime devam edilmesini engelleyen ekonomik nedenlerin ortaya
çıkması.
(2) Bu madde kapsamında başvuru yapılan ve başvurusu kabul edilen öğrenime ara izinleri için,
başvurunun yapıldığı yarıyıldan itibaren işlem yapılır.
(3) Öğrencinin askerlik, tutukluluk durumları ile YÖK tarafından öğrenime ara verilmesi kararları
nedeniyle geçen süreler 5. maddenin 1. fıkrasında belirtilen azami sürelere dahil değildir.
(4) Öğrenci aşağıda belirtilen hallerde, 5 haftayı aşan mazeretlerinin öğrenime ara iznine
dönüştürülmesini talep edebilir. Bu haller şunlardır:
a) Uluslararası veya ulusal yarışmalarda, Türkiye Cumhuriyetini ya da onun kurumlarını temsil
etmek,
b) Milli kampa çağrılan sporcu olmak,
c) Üniversite veya diğer kamu kurumları tarafından resmi görevli olmak.
(5) İlgili birim yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği (belgelendirilmek kaydıyla) diğer
hallerde, öğrenciler ara verilen süre boyunca izinli sayılır. (1)
Öğrenime ara izninin sona ermesi
Madde 7 - (1) Öğrenciler, öğrenime ara izin süreleri sonundaki yarıyıl, kayıtlarını yaptırmak
suretiyle öğrenimlerine devam ederler. İki yarıyıl izin verilmiş öğrencilerden, izinli oldukları
birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin, en geç akademik takvimde belirtilen
katkı payı / öğrenim ücreti yatırma ve kayıt yenileme süresi bitimine kadar, bir dilekçe ile ilgili
birime başvurmaları gerekir.
(2) Bu Yönergenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre;
a) Bulaşıcı hastalık nedeniyle,
b) Psikolojik rahatsızlık nedeniyle,
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öğrenime ara izni almış olan öğrencilerin, sağlık kurumlarından alacakları belge ile durumlarının,
örgün öğretime devamında sakınca oluşturmadığını ispatlamaları gerekir. Bu belgelerin, öğrenime
ara izninin bitimindeki yarıyılın başlangıcından itibaren bir hafta içerisinde ilgili birime teslim
edilmesi gerekir. Öğrencinin eğitim öğretime devam durumu ilgili yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır.
(3) Bu Yönergenin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre izin alan öğrencinin izinli olduğu iki
yarıyıl sonunda mazeretin devamı durumunda yeniden belgelendirmek kaydıyla öğrenciye bir
sonraki yarıyıla kadar ilgili yönetim kurulu kararıyla izin verilebilir. Bu süre, öğrencinin azami
eğitim öğretim süresinden sayılmaz.
Başka kurumdaki öğrencinin durumu
Madde 8 - (1) Belirli bir süre için başka bir kurumda öğrenim görmek veya araştırma yapmak
amacıyla izin almış öğrencilerin Üniversite dışında geçirdikleri sürenin toplam sürelerine
sayılması esastır. Ancak, aldıkları derslerin transfer edilmesi ve özel durumlarda Üniversite
dışında geçirilen sürenin bir kısmının öğrencilerin toplam süresinden düşülmesi gibi hususlar,
öğrencilerin Üniversiteye dönüşlerinden sonra danışmanlarının ve anabilim dalının görüşüyle ilgili
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
(2) Değişim programlarıyla başka bir yükseköğretim kurumunda bulunan öğrenci, gittiği kurumda
öğrenime ara izni aldığı takdirde, durumunu bir hafta içerisinde Üniversitedeki birimine
bildirmekle yükümlüdür. Bu öğrencinin durumu, bu Yönergede belirtilen gerekçelere uygunluk
durumuna bakılarak, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
Madde 9 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 10 - (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 - (1) Bu Yönergeyi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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___________________________________________________
07.02.2018 tarih ve 02/14 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.
17.10.2018 tarih ve 24/167 sayılı Senato Kararı ile yapılan değişiklik.
-3-

