İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ HASTALIK RAPORLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin
hastalık raporlarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin hastalık
raporlarıyla ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14 üncü maddesi ile 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Üniversitenin ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokulunu,
b) Öğrenci: İstanbul Üniversitesi öğrencilerini,
c) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
ç) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hastalık Raporları
Raporların düzenlenmesi
MADDE 5 – (1) Hastalık raporları, Genel Sağlık Sigortası kapsamında
Medikososyal Merkezi Tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti
sunucuları tarafından düzenlenmesi halinde geçerli kabul edilir.
(2) SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından
düzenlenen hastalık raporları, İstanbul Tıp Fakültesi veya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Başhekimlikleri Sağlık Kurullarınca onandığı takdirde geçerli olur.
(3) Yurtdışında düzenlenen hastalık raporları, ilgili birim yönetim kurulu kararı
ile kabul edilebilir.
Raporların işleme konulması
MADDE 6 – (1) Hastalık raporları, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile ara
sınavlar, kayıt yenileme, kayıt dondurma ve devam zorunluluğu için işleme konulur.

(2) Öğrenci, raporlu olduğu süreler içinde yapılan derslere ve sınavlara giremez.
Girdiği takdirde sınav veya başka değerlendirme etkinliklerinden aldığı notlar geçersiz
sayılır.
(3) Öğrencinin rapor süresi içinde derslere ve sınavlara girebilmesi, iyileştiğine
dair sağlık raporu ibraz etmesi halinde mümkündür.
(4) Hastalık raporları bitirme ve bütünleme sınavları için işleme konulmaz.
Raporların teslimi
MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme, kayıt dondurma ve devam zorunluluğu için
hastalık raporları, makul süre içerisinde bir dilekçe ile ilgili birim öğrenci işlerine teslim
edilir.
(2) Ara sınavlara giremeyen öğrenciler için hastalık raporları, ilan edilen mazeret
sınavlarının başlangıç tarihinden beş iş günü öncesine kadar (özel durumlar hariç) ilgili
birim öğrenci işlerine, girilemeyen sınavları belirten bir dilekçe ile teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat
çerçevesinde işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
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