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Amaç
Madde 1. Bu esasların amacı, İstinye Üniversitesi’ne kayıtlı önlisans/lisans ve
lisansüstü öğrencilerinin ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girememesi durumunda
yapılacak mazeret sınavlarına başvuru, değerlendirme, mazeretlerin kabulü ve sınavların
yapılışı ile ilgili düzenlemelerdir.

Mazeret sınavı tanımı, başvuru ve mazeretin kabulü
Madde 2. (1) Mazeret sınavı, öğrencinin kabul edilen mazereti nedeniyle giremediği
ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı yerine yapılan sınavdır.
(2) Mazeret sınavı başvuruları, öğrencinin giremediği sınavı takip eden 5 (beş) işgünü
içerisinde kendi veya vekalet verilmiş temsilcisi tarafından, başvuru formu ve mazereti
kanıtlayan belge ile birlikte ilgili dekanlık/müdürlüğe yapılır.
(3) Fakülte / yüksekokul / enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilen mazeret
başvurularından, mazereti kabul edilenlerin durumu öğrencilere ve ilgili öğretim elemanlarına
bildirilir ve kararın alınmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde mazeret sınavı yapılır.
(4) Mücbir sebepler dolayısıyla (uzun süren hastalık, afet vb.) süresi içinde yapılamayan
mazeret başvuruları, ilgili fakülte / yüksekokul / enstitü yönetim kurulu tarafından karara
bağlanır. Mazeret uygun bulundu ise öğrencilere ve ilgili öğretim elemanlarına bildirilir ve
kararın alınmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde mazeret sınavı yapılır.

Sağlıkla ilgili mazeretlerde kabul edilecek belgeler
Madde 3. Sağlıkla ilgili mazeretlerde aşağıdaki belgeler aranır:
(1) Sağlık kuruluşlarından alınan en az 2 (iki) gün süreli istirahat gerektiren sağlık
raporları
(2) Yatarak tedavi gerektiren durumları gösteren sağlık raporları
(3) Takipli sağlık durumları ile ilgili yapılması gereken tıbbi kontrol ve tedavilere dair
belgeler

Sağlık dışı mazeretlerde kabul edilecek belgeler

Madde 4. (1) Ülke genelinde yapılan merkezi sınavlar, vefat, doğal afet, kaza,
görevlendirme, ders çakışmaları (yandal ve çift anadal programları ve üniversite seçmeli
dersleri) gibi sağlık dışı nedenlerle yapılacak mazeret başvuruları, mazereti gösteren bir belge
ile yapılabilir.
(2) Üniversite tarafından yapılan etkinlik, spor müsabakaları ya da üniversiteyi temsil
gerektiren diğer konularda Üniversite Yönetimi tarafından görevlendirilen öğrenciler mazeret
sınavlarına katılabilirler.
(3) Öğrencinin bir yakınının vefatı durumunda, ölüm belgesi ve yakınlığın
belgelendirilmesi gerekir.
(4) Mazereti değerlendiren yönetim kurulu tarafından diğer mazeretler için ek belge
istenebilir.
Uygulama ve diğer hususlar
Madde 5. (1) Öğrencinin, mazeret beyan ettiği tarih aralığında yapılan diğer sınavlara
girmesi durumunda, girdiği sınavlar da iptal edilir ve kötü niyet tespit edilirse disiplin
soruşturması başlatılır.
(2) Mazeret başvurusu kabul edilenler, ilan edilen tarihte mazeret sınavına girmelidir.
(3) Mazeret sınavı; çoktan seçmeli, sözlü veya açık uçlu şekilde öğrencinin girmediği
sınavın formatından farklı olarak uygulanabilir.
(4) Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye tekrar mazeret sınavı yapılmaz.
Madde 6. (1) Bu uygulama esasında belirtilmeyen durumlar ilgili akademik birim
Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

