
Senatonun 14/02/2017 tarihli ve 2/11 sayılı kararıyla kabul edilen; 

Sayfa 1/3 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAKLI VE GEÇERLİ NEDENLERE İLİŞKİN USUL VE 
ESASLAR 

 
 “Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile 
“Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde ifade edilen 
haklı ve geçerli nedenlere ilişkin usul ve esaslar şunlardır: 
 
1- Öğrencinin, sağlıkla ile ilgili sorunlarını herhangi bir sağlık kurumundan alacağı 

sağlık raporuyla belgelemesi durumunda; mazeretli kayıt, mazeret sınavları, kayıt 
dondurma ve laboratuvar dersi tekrarıyla ilgili talebi, birim yönetim kurulu 
tarafından karara bağlanır. Öğrenci; rapor süresi içinde hiçbir sınava giremez, 
girdiği sınavlar da geçersiz sayılır. Sağlık raporu, alındığı saate bakılmaksızın tüm 
günü kapsar. 

2- Üniversitemizi temsilen veya uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor 
müsabakalarına ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak; sporcu, hakem, 
antrenör, monitör, yönetici ve benzeri görevlendirmeleri olan kayıtlı öğrenciler, 
Üniversite tarafından organizasyonun devamı süresince izinli sayılır. Öğrencilerin 
bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu, federasyonlar ve spor 
kulüpleri tarafından düzenlenen yurt içi etkinlikler süresince öğrenciler izinli 
sayılmaz. 

3- Mahallin en büyük mülki amirince belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetler 
nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olan öğrenci için; mazeretli kayıt, 
mazeret sınavları, kayıt dondurma ve laboratuvar dersi tekrarı hakkında ilgili birim 
yönetim kurulu karar verir. 

4- Öğrencinin alt ve üst soyu ile üçüncü dereceye kadar yakınlarının ağır hastalığı 
hâlinde, bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrenimine ara vermek 
zorunda olduğunu raporla belgelendirmesi durumunda mazeretli kayıt, mazeret 
sınavları, kayıt dondurma işlemleri ve laboratuvar dersi tekrarı, ilgili birimin 
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.   

5- Öğrencinin alt ve üst soyu ile üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü hâlinde, 
ölümü belgelendirmesi durumunda ölüm gününden itibaren bir hafta için mazeretli 
kayıt, mazeret sınavları ve laboratuvar dersi tekrarıyla ilgili talebi, birim yönetim 
kurulu tarafından karara bağlanır. 

6- Her yarıyılın en geç 4 üncü haftası mesai bitimine kadar öğrencinin ekonomik 
nedenlerle kayıt dondurma isteği; durumunu belgelendirmesi koşuluyla ilgili 
birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

7- Öğrencinin gözaltına alınması, tutukluluk hâli veya hüküm içeriği ve sonuçları 
bakımından öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya “Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” gereği öğrencinin ilişiğinin kesilmesini 
gerektirmeyen mahkûmiyet hâllerini belgelendirmesi durumunda mazeretli kayıt, 
mazeret sınavları ve laboratuvar dersi tekrarı talebi, ilgili birimin yönetim kurulu 
tarafından karara bağlanır. 

8- Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılarak askere alınması 
durumunda kayıt dondurma talebi, birim yönetim kurulu tarafından karara 
bağlanır. 

9- Asker veya sivil resmî görevi olan öğrencilerin bağlı oldukları kuruluşlar tarafından 
kayıtlı oldukları Dekanlık ve Müdürlüklerin bulunduğu şehrin dışına tayin olmaları 
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veya görevlendirilmelerini belgelendirmeleri durumunda; mazeretli kayıt, mazeret 
sınavları, kayıt dondurma ve laboratuvar dersi tekrarı talepleri, ilgili birimin 
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.  

10- Öğrencilerin yurt dışında öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burs, eğitim, 
staj (Erasmus+ staj programı hariç) ve araştırma gibi imkânları elde ettiğini 
belgelendirmeleri durumunda kayıt dondurma talepleri, birim yönetim kurulu 
tarafından karara bağlanır. 

11- Hazırlık eğitimi almakta olup bahar döneminde bölümüne/programına geçmeye 
hak kazanan öğrencilerin bahar dönemi için kayıt dondurma talepleri ile DGS'yle 
(Dikey Geçiş Sınavıyla) güz döneminin 5 inci haftasından sonra yerleşen 
öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde kayıt dondurma talepleri, birim yönetim 
kurulu tarafından karara bağlanır. 

12- Belgelendirmek koşuluyla öğrencilerin spor ve kültürel etkinliklerde Anadolu 
Üniversitesini ve/veya Türkiye Cumhuriyetini temsil etmeleri durumunda; yol dâhil 
katıldıkları süreler boyunca mazeretli kayıt, mazeret sınavları, kayıt dondurma ve 
laboratuvar dersi tekrarı talepleri, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karara 
bağlanır ve onay için Rektörlük makamına sunulur. 

13- Öğrencinin sınavlarının çakışması veya mekânsal ve zamansal olarak bir sonraki 
sınavına yetişmesinin mümkün olmaması durumunu belgelendirmesi koşuluyla 
aynı tarih ve saatte yapılan sınavları için mazeret sınavı talebi, ilgili birim yönetim 
kurulu tarafından karara bağlanır. 

14- Öğrencilerin mazeretli olarak kabul edilebileceği diğer hâllerde; mazeretli kayıt, 
mazeret sınavları, kayıt dondurma ve laboratuvar dersi tekrarı talepleri, ilgili 
birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve Rektörlük Makamının onayına 
sunulur.  

15- Ara sınav/sınavlar ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine haklı ve geçerli 
mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için ilgili birim yönetim kurulu 
kararıyla mazeret sınavı yapılır. 

16- (Değişik: Senato-13/11/2017-10/9) Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için 
sınavların sona erdiği tarihi izleyen üç işgünü içinde mazeretini gösterir belgeyi bir 
dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime vermesi zorunludur. Mazeretli kayıt ve 
laboratuvar dersi tekrarı gibi talebi için mazeretini gösterir belgeyi aldığı tarihten 
itibaren üç işgünü içinde bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime vermesi 
gerekir. Bu süre içinde başvurmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş 
sayılır. Öğrencinin kayıt dondurma işlemi için ise mazeretini gösterir belgeyi bir 
dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime teslim etmesi gerekir. 

17- Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri 
geçerlidir. 

18- Bu usul ve esasların kabul edildiği tarihten itibaren, 30 Mart 1998 tarihli ve 1/1 
sayılı Yönetim Kurulu Kararı; 3/10/2000 tarihli ve 5/2 sayılı Senato Kararı ve 
30/11/2004 tarihli ve 9/2 sayılı Senato Kararıyla kabul edilen “Anadolu 
Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler” yürürlükten kaldırılmıştır. 

19- Bu usul ve esaslar, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten 
itibaren geçerlidir. 

20- Bu usul ve esasları, Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

Senato Karar Tarihi Senato Karar Sayısı 

14/2/2017 2/11 

DEĞİŞİKLİK  

Tarihi Sayısı Değişiklik Yapılan Maddeler 

1 13/11/2017 10/9 16. madde 
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