
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

MAZERETLERİN KABULÜ VE MAZERET SINAVLARININ YAPILIŞ ESASLARI 

  

Amaç ve Dayanak 

Bu esaslar Üniversitemiz programlarında eğitim öğretim gören öğrencilerden mazereti 

nedeniyle akademik takvimde belirtilen sürelerde ilan edilen ara/yarıyıl sonu sınavlarına 

giremeyenler hakkında işlemleri düzenler. Bu esaslar Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. maddesi esas alınarak 

hazırlanmıştır.  

 

Mazeret Sınavı 

Mazeret Sınavı, bir dersin ara/yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. 

Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrencilerin mazeret sınavları 

bütünleme sınavlarıdır. Bütünleme sınavları için mazeret Sınavları yapılmaz. Mazeret sınavları 

akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Mazeret sınavı hakkı aşağıda belirtilen 

esaslara göre verilebilir. 

 

Mazeretler 

 

a) Hastalık Hali 

 

1. Öğrencinin ameliyat geçirmesi, hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir 

rahatsızlığının başhekim onayı hariç en az 3 doktorun imzasını içeren bir raporla 

belgelenmesi, 

2. Alınacak sağlık raporunun mazeretin bitiminden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde 

ilgili akademik birime sunulması gerekir. 

 

b) Öğrencinin Yakınlarının Vefatı 

 

Öğrencinin birinci derece yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte (sınav 

haftasından 5 (beş) gün öncesine kadar veya sınav haftası) vefatı durumunda, vefat belgesinin, 

sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili akademik birime sunulması gerekir. 

 

c) Trafik Kazası ve Olağandışı Haller 

 

1. Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik 

kazasına uğramışsa, kaza ile ilgili düzenlenen kaza tespit tutanağını ibraz etmesi, 

2. Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav öncesinde veya sınav günü, sınava girmesini 

engelleyecek nitelikte bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım vb.) meydana 

gelmesi, bu sebeple konutun  hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi 

makamlardan  alacağı belgeyi ibraz etmesi, 

3. Yukarıda sayılan belgelerin sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili 

akademik birime sunulması gerekir. 

 

ç) Gözaltı ve Tutukluluk Hali 

 

1. Öğrenci herhangi bir nedenle adli makamlara götürülmüş ve bundan dolayı sınava 

girememişse, ilgili makamlardan alacağı belgeyi ibraz etmesi, 

2. Öğrenci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan alacağı belgeyi ibraz etmesi, 

3. Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretinin ibrazı, 

4. Yukarıda sayılan belgelerin sınav haftasının bitimine kadar ilgili akademik birime 

sunulması gerekir. 

 

 



 

d) Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirme Hali  

 

Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenler ile üniversite veya diğer 

resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme 

belgesini sınav haftasının sonuna kadar ilgili akademik birime sunulması gerekir. 

 

Diğer Mazeretler 

Yukarıda sayılan mazeretler dışında diğer mazeretleri nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu 

mazeretin belgelenmesi ve sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili akademik 

birime sunulması gerekir. 

 

Mazeret Sınav Başvuru ve Değerlendirme 

Yukarıda sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına 

girmek istediği dersleri belirten dilekçe ve mazeret belgesi ile akademik birime başvurur. 

Mazeret sınavı başvuruları ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir. Mazereti kabul 

edilmeyen öğrenci o dersin sınavından sıfır almış sayılır. 

 

Mazeretin Reddi 

Yukarıda sayılan mazeretlerin öğrenciler tarafından suistimal edilmesi halinde ilgili Yönetim 

Kurulu bu hususu göz önünde bulundurarak mazereti reddebilir. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosu 

karar verir.  

 

Yürürlük 

Bu esaslar Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Bu esasları Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 


