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KARAR 2014/06
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının teklifi doğrultusunda “Uşak Üniversitesi Öğrencilerin
Mazeretli Sayılma ve Mazeret Sınavları Uygulama Esasları” nın aşağıdaki şekliyle kabulüne;
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİLERİN MAZERETLİ SAYILMA ve MAZERET SINAVLARI
UYGULAMA ESASLARI
Gerekçe:
Mazeretlerin kabulü, mazeret sınavlarının yapılışı ile ilgili hususlarda üniversitemizde
uygulamada birliğinin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir.
Madde 1- Mazeretler
a) Hastalık halinde ibraz edilmesi gereken raporların açıklaması:
Öğrencinin sınava katılmasını engelleyecek bir hastalığı bulunması halinde;
1- 3 (üç) günü geçmeyen rahatsızlıklarda tek hekim raporu,
2- 4 (dört) – 20 (yirmi) gün arası raporu gerektiren hastalıklarda ilgili hastane başhekimliği
onaylı raporu,
3- 21 (yirmibir) gün ve aşan süreli raporu gerektiren hastalıklarda ilgili hastanenin sağlık
kurulu raporu ibrazı zorunludur.
4- Söz konusu günlere ilişkin sağlık raporlarının Aile Sağlığı Hekimlikleri, Resmi Hastaneler,
Yataklı Özel Hastaneler ve resmi hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kurum ve
kuruluşlarından alınması gerekmektedir.
Sağlık Raporları alındığı tarihi izleyen günden itibaren 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlığa veya
Müdürlüğe ibrazı zorunludur.
Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.
Ancak öğrenci rapor aldığı gün içerisindeki rapor öncesi girdiği sınavlar geçerlidir.
b) Öğrencinin yakınlarının vefatı ve ağır hastalıkları
(1) Birinci derece kan ve sıhri hısımlarından birinin; öğrencinin sınava girmesini engelleyecek
bir tarihte vefatı durumunda, vefat belgesinin, sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili
Dekanlık veya Müdürlüğe sunulması gerekir.
(2) Öğrencinin birinci derece kan ve sıhri hısımlarından birinin ağır hastalığı halinde hastaya
bakacak başka kimsenin bulunmadığını belgelemesi şartına bağlı olarak öğrenime ara vermek
zorunda kalması halinde belgenin sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık
veya Müdürlüğe sunulması gerekir.
c) Trafik kazası ve beklenilmeyen haller
(1) Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik
kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alınan veya taraflarca düzenlenen kaza tutanağını sınav
tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe ibraz etmesi gerekir.
(2) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini
engelleyecek nitelikte bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım vb.) vukuu bulması halinde mülki
idare amirliğinden alacağı belgeyi 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe ibraz etmesi gerekir.
(3) Hastanede yatarak tedavi gören hastalar taburcu oldukları tarihten itibaren 5 (beş) gün
içinde ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe sağlık raporlarını ibraz etmesi gerekir.

ç) Gözaltı ve tutukluluk hali
Yargı içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin ilgili disiplin yönetmeliğine göre öğrencilik
hakkını kaldırmayan veya bu hakkın kalkmasını gerektirmeyen durumlarda,
(1) Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse,
ilgili karakol amirliğinden alacağı belgeyi ibraz etmesi,
(2) Öğrenci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan veya emniyet biriminden alacağı belgeyi ibraz
etmesi,
(3) Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretinin ibrazı,
Yukarıda sayılan belgelerin serbest bırakıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık
veya Müdürlüğe sunulması gerekir.
d) Görevlendirme
Üniversitemizin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile, ülkemizi ulusal ve uluslararası
seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrencilerin ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl sonu sınav
hakları saklıdır.
Madde 2 - Mazeret sınavı
(1) Mazeret sınavı; mazereti nedeniyle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için yapılan
sınavdır. Mazeret sınavları yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.
(2)Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret belgesi kabul edilmez ikinci bir mazeret
sınavı açılmaz.
(3) Yarıyıl sonu ve Bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
(4) Mazeret Sınav sonuçları aşağıdaki yöntemle Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.
a) Mazeret Sınav Notu girilecek olan öğrencinin notunun ilgili öğretim elemanı tarafından
Öğrenci Bilgi Sistemine girilebilmesi için öğrenci işleri yetkili personeli tarafından öğretim
elemanına ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden not giriş hakkı tanımlanır.
b) Mazeret sınavını yapan öğretim elemanı sınav tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde
sınav sonuçlarını ilgili birim öğrenci işlerine teslim eder.
Madde 3 - Mazeretin kabulü
(1) Yukarıda sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına
girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekli belgeyi de ekleyerek, Dekanlığa veya
Müdürlüğe sunar. Mazeretin kabul yetkisi ilgili birim Yönetim Kuruluna aittir. Mazereti kabul edilmeyen
öğrenci o dersin sınavından sıfır almış sayılır.
Madde 4- Diğer Haller
İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerle öğrenci mazeretli
sayılır.

