BATMAN ÜNİVERSİTESİ
ARA (VİZE) SINAVLARI İÇİN MAZERETLERİN KABULÜ VE
MAZERET SINAVLARININ YAPILIŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi eğitim öğretim yönetmeliklerinde sözü edilen
vize sınavlarına giremeyen öğrencilerin mazeretlerinin kabulünde ve mazeret sınavlarının yapılmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge hükümleri, Batman Üniversitesinde eğitim- öğretim hizmetinden
yararlanırken çeşitli mazeretleri nedeni ile ara sınavlarına giremeyen öğrencileri kapsar.
Mazeret sınavı ile ilgili genel hükümler
MADDE 3- (1) Mazeret sınavı aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin bağlı bulunduğu birimin
yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan
sınavdır. Vize sınavları bitiş tarihinden itibaren beş iş günü (5) içinde ilgili birime dilekçe ile müracaat
edilir. Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir.
(2) Öğrenci, raporlu veya mazeretli olduğu süreler içinde derslere veya sınavlara giremez, raporlu veya
mazeretli olduğu süreler içinde sınavlara veya herhangi bir değerlendirme etkinliğine girdiği takdirde
aldığı notlar geçersiz sayılır.
(3) Aynı gün ve saatte ara sınavları çakışan öğrencilere, girmedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı
tanınır.
(4) Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, ara sınav mazeret sınavlarına ilgili
dönemin Bölüm/Program Başkanlığınca planlanan programa göre girer. Mazeret sınavları akademik
takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.
(5) Mazeret sınavına girmeyen öğrenci başka mazeret sınavı talebinde bulunamaz.
(6) Öğrenci mazereti ile ilgili başvurusunu ilgili dokümanların tamamı ile birlikte bir dilekçe ile ilgili
Bölüm/Program Başkanlığına yapar. İlgili Bölüm/Program Başkanlığı mazeretle ilgili tüm işlemleri
yürütür. Herhangi bir desten mazereti kabul edilen öğrencinin sınavının yapılması dersin ait olduğu birim
sorumluluğundadır. Öğrencinin Bölüm/Program Başkanlığı kabul edilen mazeret sınavı bilgisini dersin
sorumlu olduğu öğretim üyesine/görevlisine bildirir.

Mazeret sınavı başvurusu için gerekçeler
MADDE 4- Sağlık Raporu
(1) Öğrencinin sağlık nedenleri ile mazeret hakkından faydalanması için bu durumunu alacağı bir sağlık
raporu ile belgelemesi ve belgenin mazeret dilekçesine eklenmesi gerekir.
(2) Alınacak bu raporun Devlet Hastanesi ve Özel Hastanelerden, kişinin bağlı bulunduğu sağlık
kurumlarından, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanınan bir hastane veya sağlık kuruluşundan
alınması gerekmektedir.
(3) Sağlık raporlarının usulüne uygun olarak alınması, üzerinde kurumun mührü/kaşesi, yetkili imza,
tarih-saat ve protokol numarası gibi kayıtla ilgili bilgilerin bulunması gerekir. Bu bilgilerin herhangi bir
tanesinin eksik olması durumunda mazeret başvurusu kabul edilmez.
MADDE 5- Öğrencinin yakınları ile ilgili sağlık sorunu ve vefatı
(1) Öğrencinin yakınlarından (anne, baba, eş, kardeş, çocuk) birinin önemli bir hastalık veya kaza
nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda ilgili hastaneden
alınacak, hastalığın türünü de bildirir bir belgenin, mazeret dilekçesinin ekinde sunulması gerekir.
Dokümanda hasta ile ilgili tüm bilgiler, tarih-saat ve protokol numarası gibi kısımlar açıklıkla
belirtilmelidir.
(2) Öğrencinin anne, baba, eş, kardeş ve çocuk gibi yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek
bir tarihte vefatı durumunda, vefat belgesini mazeret dilekçesine eklemesi gerekir.
MADDE 6 - Trafik kazası ve doğal afetler durumunda;
(1) Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına
uğramışsa, trafik şubesinden alacağı kaza zaptını,
(2) Öğrencinin doğrudan kazaya müdahil olmamasına rağmen, vuku bulunan bir kaza nedeni ile sınava
yetişememesi halinde, kaza zaptını tutan polisten alacağı, o mahalde bulunduğunu belirten bir belgeyi,
(3) Öğrenci sınav öncesinde il/ilçe dışında ise ve bulunduğu yerde veya sınav merkezinin ulaşım
güzergâhında ulaşımı olanaksız kılan bir doğal afet söz konusu ise, öğrencinin sınav tarihinde bulunduğu
yerleşim biriminin mülki amirliğinden alacağı, orada bulunduğuna dair bir belgeyi,
(4) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü sınava girmesini engelleyecek yangın,
deprem, sel, çökme, yıkım ve benzeri durumların vuku bulması sebebiyle konutun aşırı hasar görmesi
veya yıkılması halinde, resmi makamlardan alacağı belgeyi, mazeret başvurusu için dilekçesine eklemesi
gerekir.
MADDE 7- Gözaltı ve tutukluluk hali
(1) Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse, ilgili
karakol amirinden alacağı belgeyi, öğrenci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan veya emniyet
biriminden alacağı belgeyi,
(2) Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini, mazeret başvurusu dilekçesine eklemesi
gerekir.

MADDE 8– Üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirme hali
(1) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet, üniversite tanıtım fuarı gibi nedenlerle
üniversite tarafından yapılan görevlendirmelerden dolayı sınava girememişse görevlendirme belgesini,
gerekirse pasaport gibi diğer doküman fotokopilerini mazeret dilekçesine eklemesi gerekir. Özel
kurumlarda çalışan öğrencilerin görevlendirilmelerinden dolayı sınava girememeleri mazeret olarak
kabul edilmez.
MADDE 9- Diğer mazeretler
(1) Yukarıda belirtilen mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu
mazeretin belgelenmesi gerekir.
(2) Bu yönergede yer almayan durumlarda mazeretin kabulü ve sınavı ile karar alma ilgili birimin
yönetim kurulu yetkisindedir.
Yürürlük ve yürütme
MADDE 10 - (1) Bu yönerge yayınlandığı tarihten itibaren Batman Üniversitesi öğrencilerine
uygulanır.
MADDE 11 – (1) Bu yönergeyi Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.

