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T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Sayı    : E-44936463-302.04.07-192467 22.11.2022
Konu  : Mazeret Sınavı Hk.

DAĞITIM YERLERİNE
  

Bilindiği üzere, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı ara sınavlarımız devam etmekte olup, öğrencilerimizden 
mazeret sınavı başvurularının nasıl yapılacağı ile ilgili sorular gelmektedir. Bu kapsamda; “SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 
ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI (Senatonun 10.11.2022 
tarihli 628 sayılı ve “13” nolu kararı ile güncellenmiştir.) gereğince işlem tesis edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mazeret sınavı MADDE 21;
(1) Belgelemek kaydıyla aşağıda belirtilen mazeretler nedeniyle sınavlara katılamayan öğrenciler; ara sınavlar için 
sınavı takiben beş iş günü içerisinde, yılsonu sınavları içinse akademik takvimde belirtilen mazeret sınavları 
tarihlerinin başlangıcından en az iki iş günü önce ilgili bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları 
gerekmektedir. Mazeretleri, kabul edilen öğrenciler ilan edilen tarihlerde mazeret sınavına girebilirler."
a) Hastalık Hali: İlgili sınav tarihlerinde, öğrencinin veya birinci ya da ikinci derece yakınlarından birinin hastaneye 
yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığı bulunması nedeniyle ilgili sınava katılamayan öğrencinin, bu 
durumunu bir raporla belgelemesi ve dilekçe ekinde sunması gerekir.
b) Yakınlarından Birinin Vefatı: İlgili sınav tarihlerinde, birinci veya ikinci derece kan ve hısım yakınlarından birinin 
vefatı nedeniyle ilgili sınava katılamayan öğrencinin, bu durumunu belgelemesi ve dilekçe ekinde sunması gerekir.
c) Tutukluluk ve Hükümlülük Hali: İlgili sınav tarihlerinde, tutuklu veya hükümlü olması nedeniyle ilgili sınava 
katılamayan öğrencinin, bu durumunu belgelemesi ve dilekçe ekinde sunması gerekir.
ç) Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirilme Hali: İlgili sınav tarihlerinde, ulusal veya uluslararası 
yarışma, sportif faaliyet vb. nedenlerle üniversite veya diğer resmi kurumlarca görevlendirilmesi sebebiyle ilgili 
sınava katılamayan öğrencinin, bu durumunu belgelemesi ve dilekçe ekinde sunması gerekir.
d) Sınav çakışması durumu: İlgili sınav tarihlerinde, öğrencinin o dönem yazılması olan farklı derslerine ait 
sınavlarının aynı saatlerde yapılması durumunda, çakışma olan diğer ders/derslerinin sınavına katılamayan 
öğrencinin, bu durumunu çakışan sınavlara ait sınav programlarının ilgili bölüm başkanlığı onaylı sureti ile dilekçe 
ekinde sunması gerekir. Öğrencinin Çift Anadal, Yandal programından veya farklı bölümden aldığı derslerin 
sınavları ile anadal programından aldığı derslerin sınavlarının çakışması durumunda mazeret sınavı anadal 
programında aldığı dersten kullandırılır.
(2) Yılsonu ve ara sınavlarının mazeretleri, ilgili eğitim biriminin yönetim kurulunca değerlendirilir. Yılsonu sınav 
mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeret sınav kayıtları, bölüm sekreterliği tarafından sisteme işlenir.
(3) Ara sınav dışında diğer yıl içi ölçme faaliyetleri için mazeret başvuruları sınavı takiben beş iş günü içerisinde 
ilgili dersin öğretim elemanına yapılır. 

Doç. Dr. Alper KELEŞ
Dekan a.

Dekan Yardımcısı
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Dağıtım:
Alman Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığına
Coğrafya Bölüm Başkanlığına
Felsefe Bölüm Başkanlığına
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığına
Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanlığına
Psikoloji Bölüm Başkanlığına
Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığına
Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığına
Sosyoloji Bölüm Başkanlığına
Tarih Bölüm Başkanlığına
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığına


