
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 

MAZERETLERİN KABULÜNE VE MAZERET SINAVLARININ 

YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE 

 

 

Amaç 

MADDE 1-  (1) Bu Yönerge; mazeretlerin kabulü ile mazeret sınavlarının yürütülmesi 

esaslarını belirler. 

Tanımlar 

MADDE 2- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) İlgili birim: Öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek 

yüksekokulunu, 

b) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü, 

c) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini, 

d) Yönetmelik: İzmir Bakırçay Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’ni, ifade eder. 

Mazeretle ilgili genel esaslar 

MADDE 3- (1) Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin mazeret süreleri, kural olarak, 

devamsızlıktan sayılmaz.  

(2) Bir yarıyılda öğrencinin mazeretli devamsızlık süresi, Yönetmelikte belirtilen devamsızlık 

sınırlarını aşarsa, öğrencinin müracaatı üzerine, ilgili birim kararıyla o yarıyıl için öğrencinin 

kaydı dondurulur.  

(3) Mazeretli veya mazeretsiz olarak yapılan devamsızlıkların toplamı hiçbir şekilde toplam 

ders saatlerinin % 50’sini geçemez. Bu sınırın aşılması durumunda öğrenci devamsızlıktan 

başarısız sayılır. 

Sağlık mazeretleri 

MADDE 4-  (1) Öğrencinin ameliyat geçirmesi veya yatarak tedavi görmesini gerektirecek 

nitelikte bir rahatsızlığının yahut heyet raporu almasını gerektirecek bir durumun varlığı 

halinde, keyfiyetin bir raporla belgelenmesi gerekir.  

(2) Sağlık mazeretine binaen alınacak raporlarda: 

a) Üç günü geçmeyen rahatsızlıklarda tek hekim raporu, 

b) Dört ila 20 gün arası raporu gerektiren hastalıklarda ilgili hastane başhekimliği onaylı 

raporu, 

c) 21 gün ve aşan süreli raporu gerektiren hastalıklarda ilgili hastanenin sağlık kurulu raporu 

ibrazı zorunludur. 

(3) Raporun bitim tarihini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde ilgili birime teslim edilmesi 

zorunludur. 



Vefat 

MADDE 5-  (1) Öğrencinin anne, baba, eş, çocuk veya kardeşlerinden birinin sınava girmesini 

engelleyecek şekilde ve sınav tarihinden en fazla 15 gün evvel vefatı durumunda, vefat 

belgesinin, sınav tarihinden itibaren en geç üç işgünü içinde ilgili birime bir dilekçe ile ibraz 

ederek mazeret sınavına girme talebinde bulunabilir. 

Öğrencinin yakınları ile ilgili sağlık sorunu  

MADDE 6- (1) Öğrencinin birinci dereceden yakınlarından anne, baba, eş, çocuk veya 

kardeşlerinden birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü 

acilen hastaneye kaldırılması durumunda ilgili hastaneden alınacak, hastalığın türünü de 

gösterir bir belgenin, mazeret dilekçesinin ekinde sunulması durumunda, mazeretli sayılmasına 

karar verilebilir.  

(2) Dokümanda hasta ile ilgili tüm bilgiler, tarih ve protokol numarası gibi kısımlar açıklıkla 

belirtilmelidir. 

Öğrencinin trafik kazasına karışması 

MADDE 7- (1) Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek 

bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alınan veya taraflarca düzenlenen kaza 

tutanağının, en geç kaza tarihinden sonraki işgünü içinde ilgili birime ibraz edilmesi halinde, 

kaza gününde iştirak edemediği sınavlar için mazeret talebinde bulunabilir. 

Tabii afet ve beklenmeyen haller 

MADDE 8- (1) Öğrenci, ikametgâhında veya geçici yerleşim yerinde sınavdan bir gün önce 

veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek nitelikte yangın, sel, deprem, çökme, yıkım, su 

baskını, heyelan gibi afetlerin yahut beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda, mülki 

idare amirliğinden alacağı belge ile mazeret talebinde bulunabilir. 

(2) Adı geçen belgenin, en geç olaydan sonraki işgünü içinde ilgili birime ibraz edilmesi 

halinde, öğrenciye giremediği sınavlar için mazeret hakkı tanınabilir. 

Gözaltı ve tutukluluk halleri 

MADDE 9- (1) Öğrenci, herhangi bir nedenle gözaltına alınmış veya tutuklanmış ve bundan 

dolayı sınava girememişse, ilgili Cumhuriyet Savcılığı veya emniyet biriminden alacağı belge 

ile mazeret talebinde bulunabilir. 

(2) Gözaltı veya tutukluluğa ilişkin belgenin, en geç olaydan sonraki işgünü içinde ilgili birime 

ibraz edilmesi halinde, öğrenciye giremediği sınavlar için mazeret hakkı tanınabilir. 

Üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirme hali 

MADDE 10- (1) Öğrenci üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni 

ile sınava girememişse, görevlendirme belgesinin, sınav tarihinden itibaren en geç üç işgünü 

içinde ilgili birime ibrazı gerekir. 

(2) Bu durumda, öğrenciye giremediği sınavlar için mazeret hakkı tanınabilir. 

Askerlik 

MADDE 11 - (1) Öğrenciler, tecil hakkını kaybetme veya tecilin kaldırılarak askere alınma 

durumlarını belgelendirmeleri halinde, mazeret talebinde bulunabilirler. 



Tayin ve görevlendirme 

MADDE 12 - (1) Kamu görevi olan öğrenciler, sınav döneminde İzmir dışına tayin olmaları 

veya görevlendirilmeleri durumunda keyfiyeti belgelendirerek mazeret talebinde bulunabilirler. 

Mazeret sınavının niteliği ve temel özellikleri 

MADDE 13-  (1) Mazeret sınavı; mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için 

yapılan sınavdır.  

(2) Yarıyıl sonu, yılsonu ve bütünleme sınavlarının mazereti yoktur. 

(3) Mazeret sınavları ara sınavların bitimini izleyen iki hafta içinde ilgili yönetim kurullarınca 

belirlenen tarihlerde yapılması zorunludur. 

(4) Üniversite yönetim kurulunca belirlenen tarihler dışında mazeret sınavı yapılamaz.  

Mazeret beyanına ilişkin usul  

MADDE 14 - (1) Yukarıda sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, 

mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten ve olayı açıklayan bir dilekçeyi, 

gerekli ek ve belgelerle, ilgili birime süresi içinde ibraz eder.  

(2) Mazeretin kabul yetkisi ilgili fakülte veya yüksekokul yahut meslek yüksekokulu ya da 

enstitü yönetim kurulundadır.  

(3) Mazeret beyanına ilişkin dilekçe ve ekindeki belgelerin, ıslak imzalı ve gerektiğinde 

mühürlü asıllarının başvuru sırasında ibrazı ve teslimi zorunludur. Aksi takdirde mazeret talebi 

kabul edilemez. 

(4) Mazereti kabul edilmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl sınavından sıfır almış sayılır. 

Mazeret sınav sonuçları ve ilan 

MADDE 15 - (1) Mazeret Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir. 

(2) Mazeret Sınav Notu sisteme işlenecek öğrencinin notunun ilgili öğretim elemanı tarafından 

Öğrenci Bilgi Sistemine yazılabilmesi için, öğrenci işleri yetkili personeli tarafından öğretim 

elemanına ilgili birim yönetim kurulu kararına istinaden not giriş hakkı tanımlanır. 

(3) Mazeret sınavını yapan öğretim elemanı sınav tarihini takip eden beş işgünü içerisinde sınav 

sonuçlarını sistem üzerinden ilan eder. 

(4) Sınav evrakı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilmek üzere bir tutanakla ilgili 

birime teslim edilir. 

Mazeretli öğrencinin durumu 

MADDE 16- (1) Öğrenci, raporlu veya mazeretli olduğu süreler içinde derslere veya sınavlara 

giremez. 

(2) Öğrenci raporlu veya mazeretli olduğu süreler içinde sınavlara veya herhangi bir 

değerlendirme etkinliğine girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır.  

(3) Mazeretli oldukları süre içinde herhangi bir sınava giren öğrencinin mazeret dilekçesi kabul 

edilmez. 

(4) Planlanan gün ve saatte mazeret sınavına girmeyen öğrenci başka mazeret sınavı talebinde 

bulunamaz. Yaz dönemi sonunda mazeret sınavı kullanılamaz. 

 



Süresi içinde başvurmama 

MADDE 17- (1) Belirlenen süreler içinde başvurmayanlar, mazeret haklarını kullanmaktan 

vazgeçmiş sayılır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 18- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde sair mevzuat hükümleri ve Senato 

kararları uygulanır. 

Elektronik belge yönetim sistemi-EBYS 

MADDE 19 - (1) Üniversite Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) tam olarak 

uygulamaya geçirdiği takdirde işlemler kural olarak bu sistem üzerinden yürütülür.  

Yürürlük 

MADDE 20- (1) Bu Yönerge İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 21- (1) Bu Yönerge hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


