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ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ  

MAZERETLİ SAYILMA VE MAZERET SINAVLARINA İLİŞKİN YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabi olan öğrencilerin mazeretli sayılma ve mazeret 

sınavlarının yürütülme esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğine tabi olan öğrencilerin mazeretli sayılma ve mazeret sınavlarına ilişkin düzenlemeleri 

kapsar.  

 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine ve Isparta 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;  

a) Birim: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek 

yüksekokulunu, 

b) Öğrenci: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi birimlerinde öğrenim gören öğrencileri, 

c) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,  

ç) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu, 

d) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mazeret Sınavları İçin Başvuru, Mazeret Halleri ve Mazeret Sınavları 

 

Başvuru ve değerlendirme 

MADDE 5 - (1) Öğrencinin mazeretli sayılması; kayıtlı olduğu derslerin yarıyıl içi sınavlarına 

girememesi ve buna ilişkin geçerli mazeretinin varlığı durumunda mümkündür.  

(2) Mazeretin kabul edilebilmesi için, kanıtlayıcı belgelerle beraber ibraz edilmesi gerekmektedir.  

(3) Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler; son sınav tarihinden sonraki ilk 3 üç 

işgünü içinde ilgili bölüm başkanlığına başvurur.  

(4) Öğrencilerin mazeret başvuruları bölüm kurulunca değerlendirilir ve birim yönetim kurulu 

kararı ile kesinleşir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez. 

 

Mazeret halleri 

MADDE 6 - (1) Mazeret sınavları için ilgili bölüm kurulu ve birim yönetim kurulu aşağıda yer 

alan esaslar doğrultusunda değerlendirme yapar. Öğrencilerin mazeretli sayıldıkları süre içinde girdikleri 

sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır. 
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a) Sağlık mazeretlerinin değerlendirilmesi 

Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını, sağlık kurumlarından alacağı 

sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.  

b) Kaza ve olağandışı durumlar 

Öğrencinin herhangi bir kaza geçirmesi nedeniyle sınava girememesi durumunda kazanın yetkili 

mercilerce düzenlenen tutanakla belgelendirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin ailesinin oturduğu yerde 

olağandışı doğa olaylarının olması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olması veya 

sınavlarına girememesi halinde olağandışı doğa olayının yaşandığı il ya da ilçe yöneticisinden alacağı 

belge ile belgelendirmesi gerekmektedir. 

c) Öğrencinin yakınının ağır hastalığı veya vefatı 

Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı durumunda sağlık kurulu raporu;  vefatı 

halinde ise ölüm belgesi istenir. 

ç) Gözaltı veya tutukluluk hali 

Öğrenci, herhangi bir nedenle gözaltına alınmış veya tutuklanmış ve bundan dolayı sınava 

girememiş ise ilgili cumhuriyet savcılığı veya emniyet biriminden alacağı belge ile mazeret talebinde 

bulunabilir.  

d) Öğrencinin çift anadal/yandala kayıtlı olma durumu 

Anadalının yanında herhangi bir çift anadal veya yandal programında öğrencilik hakkını elde etmiş 

öğrencinin, anadal programındaki sınavları ile çift anadal/yandal programındaki sınavları çakışıyor ise 

öğrenci çift anadal/yandal programındaki sınavları için, belgelendirmesi koşuluyla, mazeretli sayılır.  

e) Üniversite veya diğer resmi kurumlarca görevlendirilme durumu 

Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal veya 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.  

f) Diğer mazeretler 

İlgili birim yönetim kurulunun geçerli kabul edeceği diğer nedenlerle de öğrenci mazeretli sayılır.  

 

Mazeret sınavları 
     MADDE 7 - (1) Birim yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrencilerin listesi birim web 
sayfasında ilan edilir ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenen gün yer ve saatte ara sınavların mazeret 
sınavları yapılır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.  

(2) İlgili öğretim elemanı, mazeret sınav notu girilecek olan öğrencinin notunu Öğrenci Bilgi 
Sistemine bir hafta içerisinde girer.  

(3) Sınav sonuçlarına itiraz ve düzeltme işlemleri Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 8 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, 

senato kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 9 - (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 


