IŞIK ÜNİVERSİTESİ MAZERET SINAVI UYGULAMA ESASLARI
Amaç
Madde 1- Mazeret Sınavı Uygulama Esaslarının amacı, geçerli mazeretleri nedeniyle yarıyıl
sonu sınavlarına katılamayan öğrencilerin mazeret sınavlarına katılma taleplerine ilişkin
esasları düzenlemektir.
Başvurular
Mazeret gerekçesinin incelenmesi
Madde 2- Aşağıda verilen mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret
sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten Üniversitemizin web sayfasındaki mazeret
dilekçesini doldurarak, gerekli belgeler ile birlikte akademik takvimde belirtilen son başvuru
tarihinin mesai bitimine kadar, kayıtlı olduğu Dekanlığa/Müdürlüğe başvurur. Mazeretin
kabul yetkisi ilgili Yönetim Kurulu’ndadır. Mazereti kabul edilen öğrencilerin isimleri bağlı
oldukları Dekanlık/Müdürlük tarafından ilgili web sayfasından ilan edilir ve öğrencilerin
durumları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Gerekli düzenlemeler Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından yapılır. Mazereti kabul edilmeyen öğrenci o dersin sınavına girmemiş
kabul edilir.
Mazeretler
Madde 3- Mazeret başvurularında aşağıdaki durumlar ve bu durumları belirleyen belgeler
dikkate alınır:
a) Hastalık Hali
1. Öğrencinin ameliyat geçirmesi, evde veya hastaneye yatmasını gerektirecek
nitelikte ciddi bir rahatsızlığının bulunması ve bu rahatsızlığını bir raporla
belgelenmesi gerekmektedir. Öğrenci raporun geçerli olduğu süreler içindeki
sınavlara giremez.
2. Sunulacak olan raporun tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya bir özel
hastaneden doktor ve başhekim imzalı olması gerekir.
b) Öğrencinin Yakınlarının Vefatı
Öğrencinin 1. ve 2. derece yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir
tarihte vefatı durumunda, öğrencinin vefat belgesini ibraz etmesi gerekir.
c) Trafik Kazası ve Beklenilmeyen Haller
1. Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınavına yetişmesini engelleyecek
bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alacağı kaza tutanağını,
2. Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini
engelleyecek nitelikte bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım), meydana
gelmesi ve bu nedenle konutun hasar görmesi veya yıkılması halinde resmi
makamlardan alacağı belgeyi ibraz etmesi gerekir.
d) Gözaltı ve Tutukluluk Halleri
1. Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava
girememiş ise ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi,
2. Öğrenci gözaltına alınmış ise, ilgili savcılıktan alacağı belgeyi,
3. Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini ibraz etmesi gerekir.
e) Aynı Gün ve Saatte İki Sınav Olması
Aynı gün ve saatte birden fazla sınavı olması halinde öğrenci bölüm / anadal dersinin
sınavına girer; katılamadığı ders/derslerin sınavı için kayıtlı olduğu
Dekanlığa/Müdürlüğe başvurabilir.
f) Aynı Günde İkiden Fazla Sınav Olması
Öğrencinin aynı gün ikiden fazla sınavın olması halinde öncelikli olarak bölüm / anadal
derslerinin sınavlarına girer; katılamadığı ikinin üstündeki sınavlar için kayıtlı olduğu
Dekanlığa/Müdürlüğe başvurabilir.

g) Bölüm Dersi İle Seçmeli Bir Dersin Veya Anadal İle Yandal Veya ÇAP Dersi Sınav
Saatlerinin Çakışması
Bölüm dersi ile seçmeli bir dersin veya anadal ile yandal veya çap dersi sınav
saatlerinin çakışması durumunda öğrenci bölüm / anadal dersinin sınavına girer; diğer
ders için mazeret dilekçesi vermebilir.
h) Diğer Mazeretler
Yukarıdaki ana başlıklar altında sayılan mazeretler dışındaki haller belgelenmek
koşulu ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca/ Müdürlükçe değerlendirilir.
Mazeret Sınavı
Madde 4: Mazeret sınavları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

