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MAZERET SINAVINA GİRMEK İSTEYEN 

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE ! 

Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ nin 22. 

Maddesinde yer alan ; 

Mazeret sınavı ve ek sınav MADDE 22 – (1) Mazeret sınavı, ara sınavı için geçerlidir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp 
alınmayacağı ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. (2) Hastalık nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, sağlık 
kurumlarınca verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri 
durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından yararlanır. (3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, son 
ara sınav tarihinden itibaren 10 iş günü içinde bölüm/program başkanlığına verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde 
başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez hükümleri uyarınca; 
 

22 Nisan-02 Mayıs 2019 tarihleri arasında “mazeretlerini gösterir belge” ile 

ekte örneği bulunan matbu dilekçeyi doldurarak okulumuz Bölüm Sekreterliğine başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 
 
İlgili öğrencilere duyurulur. 
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…../……/…… 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

………………………………….. Bölüm Başkanlığı’na 

 

 Meslek Yüksekokulunuz ……….……………………………………… Programı 

……………(I. Öğr / II. Öğr.) ................................. numaralı …………………………………. isimli 

öğrencisiyim. 

 Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 22. maddesi 

uyarınca (2016 yılı ve sonrası giriş yapan öğrenciler) aşağıda belirtilen dersten mazeret sınav 

hakkımdan faydalanmak istiyorum. 

Gereğini arz ederim.  

 

           İmza 

Eki : Mazereti Gösterir Belge 

 

Adres : 

 

Gsm : 

 

e-mail : 

          

Sıra Ders Kodu Ders Adı Rapor Tarihi Sınav Tarihi 

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Genel Bilgi 

(01/06/2016  tarih ve 29729 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği) 

Önemli 

(Öğrencilerin talepleri, öğrencinin tabi olduğu yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir.) 

Mazeret sınavı ve ek sınav MADDE 22 – (1) Mazeret sınavı, ara sınavı için geçerlidir. Öğrencinin bir dersten 

mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. (2) Hastalık nedeniyle ara 

sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, sağlık kurumlarınca verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. 

Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen 

öğrenciler de mazeret sınavı hakkından yararlanır. (3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, son ara sınav 

tarihinden itibaren 10 iş günü içinde bölüm/program başkanlığına verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde 

başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. (4) 

Ülkemizi, uluslararası öğrenciler için kendi ülkesini ve Üniversiteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, 

katılamadıkları her sınav için ilgili yönetim kurulunca ek sınav hakkı verilir. (5) Mazeret sınavları, akademik 

takvimde belirtilen tarihlerde, bölüm/program başkanlıklarınca belirlenen programa göre yapılır. (6) Öğrenci, 

raporlu olduğu tarih aralığında hiçbir sınava giremez. Bu tarih aralığında girilen sınav/sınavlar geçersiz sayılır. 


