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1. İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenimleri süresince bir defada iki yarıyılı aşmamak üzere 
önlisans programlarında iki, lisans programlarında toplam dört yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzin için başvurunun, öğrenci ya da noter vasıtasıyla tayin ettiği 
vekili tarafından mazeretleri belirten belgelerle birlikte yapılması zorunludur. Yarıyıl içinde veya yarıyıl sonu sınavları döneminde izin verilmesi durumunda 
öğrenci, yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.

2. Öğrencilere, belgeledikleri takdirde, aşağıdaki nedenlerle ilgili yönetim kurullarınca izin verilebilir:
a) Bir sağlık kuruluşundan bir yarıyıl içerisinde, toplam otuz (30) gün ve daha uzun süreli ‘Sağlık Kurulu Raporu’ verilen öğrencilere sağlık nedeniyle 

izin verilebilir. Sağlık raporları, Üniversite Sağlık Merkezi’nin onayından sonra işleme konur.
b) Öğrencinin askerlik tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapıl(a)maması sonucu askere alınması halinde izin verilebilir. Askerlik 

nedeni ile verilen izinler askerlik süresini kapsar. Askerlik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) gün içerisinde, Üniversiteye müracaat eden 
öğrencilerin kayıtları, takip eden ilk yarıyıl başında yapılır.

c) Mahallin mülki amirliğince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrenciye izin verilebilir.
d) Öğrencinin birinci derece akrabasının ölümü durumunda, belgelendirmesi şartıyla izin verilebilir.
e) Öğrencinin birinci derece akrabalarından birinin bakıma ihtiyaç duyacak derecede ağır hastalığının bulunması ve bakacak kimsesinin olmadığının 

belgelenmesi durumunda izin verilebilir.
f) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini belgeleyerek bildirmesi üzerine izin verilebilir.
g) Tutukluluğu sona ermiş olan öğrenci, tutuklulukta geçen süre içinde izinli sayılır. Mahkûmiyet halinde ise verilen hükmün ‘Kırgızistan-Türkiye 

Manas Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ hükümleri uyarınca öğrencinin öğrencilik sıfatını ortadan kaldırmayan ve Üniversite ile ilişiğinin 
kesilmesine neden olmayacak nitelikte olması şartıyla izin verilebilir.

3. Yukarıda belirtilen izin nedenleri dışında, izin talebinde bulunulması durumunda, ilgili yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Senatosunun kararı ile izin 
verilebilir. 

4. Yukarıda belirtilen izinler, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. İzinli sayılan öğrenci, izinli olduğu süre içerisinde, öğrenimine devam edemez, izinli olduğu 
yarıyılın derslerine ve sınavlarına giremez ve burs ve yurt haklarından yararlanamaz. İzinli öğrenciler, izin süresi bittikten sonraki ilk yarıyılın başında, 
kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Ancak, izin gerekçeleri, izin süresinin bitiminden önce ortadan kalkan öğrencilerin başvuruları halinde, derslere devam 
zorunluluğunu yerine getirip getiremeyecekleri göz önüne alınarak ilgili yönetim kurulu kararı ile izinleri iptal edilebilir.


