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MAZERETLERİN KABULÜ VE MAZERET SINAVLARININ YAPILIŞ

yöNnncnsi

Tanım

Mazeret Srnavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen smava geçerli bir nedenle giremeyen

bir öğrencinin, si.iresi içerisinde bir dilekçe ile beyan ettiği mazeretinin ilgili birim yönetim

kurulunca kabul edilmesi üzerine sınav yerine yapılan sınavdır.

Gerekçe
Madde 1_ Bu Yönerge, MEF Üniversitesi'nde, sınav mazeretlerinin kabulü, mazeret

sınavlarının yapılışı ile ilgili standartın oluşturulması amacıyla düzenlenmiştir.

Mazeretler

Madde 2_ Bu maddenin a, b, c, d, e, f fıkraları ile mazeretkapsamı açıklanmıştır.

a) Hastalık

a.1. Ögrencinin ameliyat geçirmesi, hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir
rahatsızlığınn veya heyet raporu almasını gerektirecek bir durumunun varlığı
halinde, bu durumunun bir raporla belgelenmesi,

a.2. A|ınacak sağlık raporunun, mazeretin bitiminden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde

ilgili Dekanlık/Müdtlrlüğe sunulması gerekir.

b) Öğrenci Akrabasının-Yalanının Vefatı

Öğrencinin akrabalanndan-yakınlarından birinin smava girmesini engelleyecek bir
tarihte vefat etmesi durumunda, vefat belgesinin sınav tarihinden itibaren en geç 5

(beş) gün içinde ilgili DekanlıVMüdürlüğe sunulması gerekir.

c\Kaza ve Beklenilmeyen Durumlar

c.l. Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir
trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alacağıkazazaptınıibraz etmesi,

c.2. Ögrencinin yaşadığı konutta sınav arifesi veya sınav giinü, sınava girmesini

engelleyecek nitelikte bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım) olması, bu

nedenle konutun hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan alacağı

belgeyi ibraz etmesi,

c.3. Yukarıda sayılan belgelerin sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili
DekanlıVMüdilrlüğe sunulması gerekir.
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d) Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirme Hali

Ögrenci, ulusal veya uluslararasl yarışma, sportif faaliyet v.b. nedenle i.iniversite veya
diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse,

görevlendirme belgesini görev süresinin bitiminden itibaren 5 (beş) gün içinde sonuna

kadar ilgili Dekanlık/\4üdürlüğe sunması gerekir.

e) Diğer Mazeretler

Yukarıda belirtilen mazeretler dışında öngörülemeyen bir mazeret nedeni ile öğrenci

srnava girememişse, mazeret belgesi sınav döneminin sonuna kadar ilgili
Dekanlık/\4üdürlüğe sunulur.

Madde 3. Mazeretin Kabulü ve Sınavın Yapılması

(l) Madde 2'de sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret

smavma girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçe ve mazeretini, gerekli

belgeyi de ekleyerek, eksiksiz o|arak, belirtilen zaman içinde Dekanlığa/Müdürlüğe
iletir.

(2) Mazeretin kabul yetkisi, ilgili Fakülte/Enstiti,VYüksek Okul Yönetim Kurulu'ndadır.
(3) Mazereti kabul edilmeyen öğrenci o dersin sınavından sıfir almış kabul edilir.

Madde 4: Yürürlük

Bu Yönerge Senatonun 13.12.2016 tarih ve 36 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Madde 5: Yürütme

Bu Yönerge hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.
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