
ANKARA SOSYAL BİLiMLER ÜNİvERSİTESİ
HAKLı VE GEÇERLİ NEDENLER YÖNERGESİ

BİRİNCi BÖLÜM
Amaç, Kapsam~ Dayanak

Amaç
i\IADDE 1- (I) Bu Yöııcrgcııiıı amacı. hazırhk Slllıfl dahilolmak özere tüm lisaııs ve lisaıısüstü

öğrencilerinin ımızeretli kayıtlar. mazeret smavları ve akademik izin başvurularındaki değerlendirme
csaslarıııı belirlcmcktir.

Kupsam
MADDE 2 - (I) Bu Yöııcrgc. mazerctli kayıtlar. mazcrct smavları ve akadcmik ızm

başvurularıııda tüm eııstitii. fakültc vc yüksekokulları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (I) Bu Yöııergc. Aııkara Sosyal Bilimlcr Üniversitesi Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır

İKiNCİ BÖLÜM
Mazcrct SlııaVl, Kayıt Dondurma v'e Mazerctli Kayıt

Mazeret Sıııavı
MADDE" - (I) İlgili birim yöııetim kurulu tarafmdan kabul edileıı haklı ve geçcrli bir mazercti

nedeniyle. ara sınavlam katılamayan öğrencilere. süresi içinde haşvunııaları halinde mazeret sınavı açılır.
(2) Fina\ sınavlarının mazereti bütünlcme sınavlarıdır. Biitünlcıııc sınavına girchilecek mazereıli

öğ.renciler için ayrıca bir mazeret sınav hakkı tanınmaz.
(3) Hakh vc gcçcrli mazercti ilgili birim yöııctim kuruluııca kabul cdilen öğreııciııiıı mazcretli

olduğu günlerde. mazeretinin başladığı saat dikkate alınarak girilen sınavlar geçersizsayılır.
(4) Mazcrct sıııavı için haklı vc gcçcrli nedenlcr:
a) Raporlar: Öğrcncilerin sağlık sorııııları ilc ilgili aldıkları aşağıda bclirtilen istirahat

raporlarıııııı tümü. ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafıııdan. idari usullcre göre düzcnlcnmiş
olup olmadığı dcğcrlcndirilerek kabul cdilir. Alınan raporlar değcrlcudirirlcrken:

- Öğrcncilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvcnlik Kunımları vasıtası ile gittikleri Üniversite.
Sağlık Bakaıılığı Hastanclcri. kamu tüzcl kişiliğine sahip Vakıf Üniversitelcri Hastanclcrindcn aldıkları
onnylı raporlar.

- Psikiyatrik hastalıklar için özcl sağlık kunıluşlarından alman raporlar. Tereddüt halinde
Üniversite vcya Sağlık Bakanlığı i lastanclerinden hakcm görüşü talcp cdilebilir.

- ılaklı ve geçerli mazereti ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci. mazeretli olduğu
glinlcrde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretli olduğu günlerde. mazerctinin başladığı
saat dikkate alınarak girilen sınavlar geçersiz sayılır.

b)Yakııı Akrabaların Ağır i lastalığı vcya Ölümü: Eş, annc. baba. çocuk ve kardeşin ağır hastalığı
veya öHimli nedeniyle öğrencinin sınava giremediğini belgelcmcsi ve ilgili yönetim kurulunca uygun
gürlilmesi halinde mazeret sınav hakkı verilir.

c) Doğal Aletler: Yörcnin en biiyük mülki amirince vcrilecck bir belgc ile bclgclcnmiş olması
koşuluyla. doğal afetler nedeniyle öğrencinin sınava giremcmesi durumunda.

ç) Tutukluluk: Öğrencinin öğrcncilik statüsünü kaldırınayan vcya Disiplin Yönetmeliği gcrcği
öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen karakola götürülmc. gözaltı veya tutukluluk halinde.

d) Spor vc Kültür Etkiııliklcri: Öğrencilcrin spor. kültür ve sanat ctkinliklerinc ülkesini.
Üniversitcsini ve bağlı olduğu cnstitü/fakülte/yüksekokulu temsil edcrek yol dahil katıldıkları sürelcr
ıÇ LLL.

K~ı)'ıt dondurma
i\IADDE :; - (I) Öğrctimc Ara Vcrmc 2547 sayılı Kanuııuıı 7, Maddesinin d (2) fıkrasmm 3, bcndi

uyarınca. öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğretime Ylikseköğretim Kurulu
Kararıyla ara verilmesi.



(2) Kay't Dondurmak için Geçerli mazeretier:
a) Doğal Afetler: Yörenin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

koşuluyla. doğal aretler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.
b) Yakınlarının Ağır Hastalığı: Eş. anne. baba. çocuk ve kardeşin ağır hastalığı halinde. bakacak

başka kimsesinin bulıınmaması nedeniyle öğrencinin ara verme zorunda olduğunu belgelemes;.
e) Ekonomik Nedenler: ller yarıyıl başında. eğitim öğretimin başlamasından itibaren üç halia

içinde başvurmak koşuluyla öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime ara verme talebinde bulunması.
ç) Tutukluluk veya Mahkümiyet: Öğrencinin tutukluluk hali veya hüküm muhtevası ve sonuçları

bakımından öğrencinin öğrencilik sıl~ıtıııı kaldırınaynn veya disiplin yönetmeliği gereği öğrencinin
ili~iğilıil1kesilmesini gerektirmeyen ınahküıniyct hali.

d) Askerlik: Öğrencinin hangi s1fatta bulunursa bulunsun eı1eleme hakkını kaybetmesi veya
ertelenmenin kaldırılarak askere alınması.

e) Tayin ve Görevlendirıne: Asker veya sivil resmi görevi olan öğrencilerin bağlı oldukları
kuruluşlarca kayıtlı oldukları fakülıe veya yüksekokulun bulunduğu şehrin dışma tayinleri veya
görev Icnd iri Imelerinde.

i) Spor ve Külıür Etkinlikleri: Öğrencilerin spor ve kültür etkinliklerine ülkesini. üniversitesini
ve bağlı olduğu enstitü/fakiilte/yüksekokulu temsil ederek yol dahil katıldıkları süreler için.

g) Üniversite dışı burs. staj. araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması: Öğrencilerin Y11l1
dışmda öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burs. staj ve araştırma gibi imkanları elde ettiğini
belgelcmesi.

(3) Öğrencilerin. belgelendirecekleri mazeretieri sunmaları balinde. ilgili birimin yönetim kurulu
kararı ile bir yarıyıldan başlamak üzere. en fazla döı1 yarıyıl/iki yıl kayıt dondurLılabilir, Öğrenci bu
olanaktan eğitim-öğretim süresi içerisinde bir kez yararlanabilir. Bu şekilde kayıt donduran öğrenci.
öğrenimine devam edemez ve kayıt dondurduğu döneme/yıla ait sınavlara giremez.

(4) Kayıt dondurma süresinin bitiminde öğrenci ayrıldığı dönemin/yılın başmdan başlamak
koşuluyla öğrenimine kaldığı yerden devam eder.

(5) iki yıl (dört dönem) kayıt donduran öğrencinin mazeret süresi bitiminden önce kayıt
dondurma şartların m 0ı1adan kalkması dUrLııııunda durıımunu beyan eden dilekçe ile kayıtlı olduğu
akademik birime dilekçe venııek zorundadır,

Mazerelli ders kaydı
MAilDE cı - (I) Öğrencinin mazereti. akademik tak\'imde tanımlanmış ders kayıt dönemi ile

smırlı olmak şartı kabul edilecektir.
(2) Geçerli mazeretier:
a) Doğal Afetler: Yörenin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

koşuluyla. doğal afetlerin yaşanmış olması
b) Yakınlarınm Ağır Ilastalığl: Eş. anne. baba. çocuk ve kardeşin ağır hastalığı halinde.

kendileri ile ilgilenecek durumda kalınış olması
c) Tutukluluk veya Mahkümiyet: Öğrencinin ilgili tarihler arasında tutukluluk veya

mahkümiyet hali.
Başvuru süresi
MADDE 7 - (I) Öğrenciler raporlu oldukları süreye ilişkin mazeret sınavına yönelik

başvurıılarını rapor bitimi tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ilgili akademik birimine
dilekçe vererek bildirirler, Kayıt dondurmaya yönelik başvurularını ise: rapor bitimi tarihinden itibaren
yine en geç 5 (beş) iş günü içinde ilgili akademik birimine dilekçe vererek bildiririer: bu süre içinde
başvurmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.

(2) Mazeretli ders kayıt işlemlerine yönelik taleplerini akademik takvimde tanımlanmış süre
içerisinde kayıtlı olduğu birimine dilekçe ilc beyan etmek zorundadır,

U)'gulanıa
MADDE 8 - (I) Alınan raporların kabul veya reddi. ilgili akademik birim yönetim kurulunca

karara bağlanıl'. ancak tereddüt halinde Üniversite veya Sağlık Bakanlığı i lastanelerinden hakem görüşü
talep edilebilir ya da Üniversite Yönetim Kurulunda değerlendirilebilir.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 9 - (I) Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda, ilgili mevzuat hükümlerine

aykırı olmamak koşuluyla yapılacak düzenlemelerde Senato yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 10 - (I) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 - (I) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının;

TARIH
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