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EGE ÜNİVERSİTESİ
2.
BÖLÜM
Yarıyıl/ Yıl içi etkinlikler, final, bütünleme, mazeret ve tek ders sınavları
Yarıyıl/ yıl içi etkinlikler
Madde 11-(1) Bir dersin ara sınavına katılmayanlar, o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ancak
ilgili
eğitim
birimlerinin
yönetim
kurullarınca
kabul
edilen
bir
mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilere final sınavı öncesi, ilgili birimin uygun
göreceği bir tarihte mazeret sınavı yapılabilir.
Madde 13-(1) Ara sınav sonuçları, en geç sınav tarihinden itibaren üç hafta içinde ilan edilir.
Mazeret sınavları esasları:
Madde 17- (1) Mazeret sınavları, ara sınav, final ve bütünleme sınavları için geçerlidir.
Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ilgili yönetim kurulunca karara
bağlanarak ilgili birimin yetkili kurullarınca uygun görülen bir tarihte mazeret sınavı yapılır.
(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, sağlık kurumlarınca
verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri
durumlardaki mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin mazeret sınavı hakkından yararlanıp
yararlanamayacağına ilgili birimlerin yönetim kurullarında karara bağlanır.
(3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği tarihi izleyen on gün içerisinde
ilgili
dekanlığa veya müdürlüğe verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde, başvurular işleme
konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.
(4) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde Türkiye, Üniversite ve Fakülte/ Yüksekokulu temsil
etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir.
(5) Mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin sınavları ilgili birim
yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.
(6) Mazeret sınavlarının kapsamı, dersi veren öğretim elemanı tarafından veya entegre eğitim
uygulaması yapan birimlerde, bölüm/program kurulları tarafından belirlenir.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mazeret sınavı
MADDE 23 – (1) Mazeret sınavı ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir
sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenci mazeretini takip eden yedi

gün içinde ilgili birime dilekçe ile müracaat etmelidir. Mazeret sınav hakkı, sadece ara
sınavlar için verilir.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sınavlar
(7) Ara sınavına katılamayan öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri, ilgili yönetim kurulunca
kabul edilenlere mazeret sınavı hakkı verilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını genel sınav
dönemine kadar kullanırlar. Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı
verilmez.
(8) Genel ve bütünleme sınavının her ikisine de giremeyen öğrencilerden, sınavların bittiği
tarihten itibaren bir ay içerisinde bölümlerine başvuru yapmaları koşuluyla, haklı ve geçerli
mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, sınav haklarını mazeretlerinin bitimini
izleyen ilk genel sınav döneminde kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav
hakkı verilmez.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
(6) Mazeret sınavı:
a) Ara sınav için mazeret kabul edilir.
b) Yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret kabul edilmez.
c) Yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavının her ikisine de giremeyen öğrencilerden,
ilgili birime dilekçe ile başvurmaları koşuluyla, haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim
kurullarınca kabul edilenler, sınav haklarını mazeretlerinin bitimini izleyen açılacak ilk
yarıyıl sonu/yıl sonu sınav döneminde kullanırlar.
ç) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
d) Aynı gün ve saatte ara sınavları çakışan öğrencilere, girmedikleri sınavlar için mazeret
sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime dilekçe ile başvurmaları
zorunludur.

*** MAZARET SINAV KUŞAĞI UYGULAMASI ÖRNEĞİ
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Yarıyıl Başlama Tarihi
Yarıyıl Bitiş Tarihi
Ara sınav Başlama Tarihi
Ara sınav Bitiş Tarihi
Ara sınav notları oracle girişleri ve ilanı son tarihi
Mazeret Sınavı Başlama Tarihi
Mazeret Sınavı Bitiş Tarihi
Yarıyıl sonu Sınav Başlama Tarihi
Yarıyıl sonu Sınav Bitiş Tarihi
Final Notları ilanı son tarih
Bütünleme Sınavı Başlama Tarihi

23.09.2013
07.01.2014
18.11.2013
29.11.2013
13.12.2013
25.12.2013
27.12.2013
13.01.2014
25.01.2014
28.01.2014
03.02.2014

Bütünleme Sınavı Bitiş Tarihi

08.02.2014

Bütünleme sınavı notları ilanı son tarihi

11.02.2014

Ara Tatil Başlama Tarihi
Ara Tatil Bitiş Tarihi
Tek Ders Sınav Tarihi

08.02.2014
24.02.2014
19.02.2014

BAHAR YARIYILI
Kayıt Yenileme Başlangıç Tarihi
Kayıt Yenileme Bitiş Tarihi
Yarıyıl Başlama Tarihi
Yarıyıl Bitiş Tarihi
Ara sınav Başlama Tarihi
Ara sınav Bitiş Tarihi
Ara sınav notları oracle girişleri ve ilanı son tarihi
Mazeret Sınavı Başlama Tarihi
Mazeret Sınavı Bitiş Tarihi
Yarıyıl sonu Sınav Başlama Tarihi
Yarıyıl sonu Sınav Bitiş Tarihi
Final Notları İlanı son tarih

19.02.2014
21.02.2014
24.02.2014
05.06.2014
21.04.2014
02.05.2014
09.05.2014
14.05.2014
16.05.2014
09.06.2014
21.06.2014
24.06.2014

Bütünleme Sınavı Başlama Tarihi
Bütünleme Sınavı Bitiş Tarihi

30.06.2014
05.07.2014

Bütünleme sınavı notları ilanı son tarihi
Yaz Tatili Başlama Tarihi
Tek Ders Sınavı Tarihi

08.07.2014
05.07.2014
16.07.2014

DEĞERLENDİRME

•

•

•

•

•
•

•

•

Gazi, Hacettepe ve Ankara Üniversitelerini incelediğimizde yapılan mazaret sınavlarının
sadece ara sınavlarda geçerli olduğunu görmekteyiz. Ege Üniversitesi olarak bizlerde ise
ara sınav, final ve bütünleme olmak üzere üç sınavımızda dab u hakkımız vardır.
Özellikle akademik takvim yoğunluğundan ve öğretim üyelerimizin sık sık sınav kağıdı
hazırlamaları gerektiğinden dolayı mazaret sınavlarında değişiklik talebi senatoya
sunulmuştur.
Ancak bu çerçevede sadece mazaret sınavlarının kaldırılması yeterli olmayacaktır. Haklı
bir taleple gelen öğretim üyelerimizi haklı buluyoruz ancak bu aşamada öğrencilerimizin
de durumları değerlendirilmelidir.
Sınavlar konusunu konuşmamız sebebiyle önem arz ettiğini düşündüğüm bir konudur ki
ara sınavların ve özellikle final sınavlarının internet ortamına geç hatta son gece
yüklenmesi sonucunda oluşan mağduriyetler. Bu aşamada bir düzenleme yapılmadığı
taktirde sağlıklı bir ilerleme sağlayabileceğimizi düşünmüyorum. Öncelikle bu konu
üzerinde çalışmalıyız.
Yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavları arası çok yakındır. Bu iki sınava da girememiş,
geçerli bir mazareti olan öğrencilerimize mazaret sınav hakkı tanınması gerektiğini
düşünüyorum.
Ayrıca sınavları çakışan öğrencilerimize de benzer bir şekilde bütünleme sonucunda bu
hakkın tanınması gerektiğini düşünüyorum.
Ara sınav mazareti ve en son bütünleme sınavının bitmesi ile beraber yeni başlayan
haftada olmak üzere bu şartlara sahip öğrencilerimize mazaret kuşağı açılmasının uygun
olacağını düşünmekteyim.
Mazaret sınav kuşağı hazırlanarak bir takvim oluşturulması hem daha düzenli bir sınav
akışı sağlanacak hem de öğretim üyelerimizin yeni yeni sınavlar hazırlayarak fazla mesai
yapmalarının önüne geçilmiş olacaktır.
Son olarak bahsetmek istediğim konu ise mazaret sınavlarının içeriğidir. Mazaret
çerçevesini belirliyoruz ama öğretim üyelerimiz mazarete giren öğrencim benden
kesinlikle geçemez ifadesini kullanmaya devam edecekse ve bizler bu konuda da bir
önlem almayacak isek konuşmalarımızın hiç anlamı yoktur bütün mazaretleri kaldıralım.

