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T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

VETERİNER FAKÜLTESİ  

SINAVLARA İLİŞKİN ÖĞRENCİ MAZERETLERİNİN KABULÜ ve MAZERET 

SINAVLARI UYGULAMA ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapılacak olan sınavlara ilişkin öğrenci mazeretlerinin 

kabulü ve mazeret sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Uygulama Esasları, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Veteriner Fakültesinde yapılacak olan sınavlara ilişkin mazeretlerin kabulü ve mazeret 

sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu Uygulama Esasları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Aydın 

Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği ile aynı Yönetmeliğin 

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları başlıklı 29 uncu maddesinin 5 inci fıkrası (MADDE 29 - 

(5) (Değişik: RG-20/6/2022-31872) Öğrencilere, katılmadıkları ara sınavlar ile dönem 

sonu/bütünleme sınavları için, mazeretlerinin bitimini izleyen 5 gün içinde OBİS üzerinden 

başvurmaları halinde, mazeret sınavı uygulanıp uygulanmayacağı ya da süresi içinde 

tamamlayamadıkları çalışmalar nedeniyle ek süre verilip verilmeyeceği ve uygulama 

esasları birimin ilgili kurulu tarafından belirlenir.) hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu uygulama esaslarında geçen;  

a) Birim: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesini,  

b) Birim Öğrenci İşleri: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Öğrenci İşlerini, 

c) Birim Yönetim Kurulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Fakülte Yönetim Kurulunu,  

ç) Dekan: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını, 

d) Mazeret Sınavı: Mazereti nedeniyle sınava katılamayan öğrenciler için yapılan 

sınavı, 

e) OBİS: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini, 

g) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mazeret Hallerine İlişkin Hükümler 

 

Mazeret halleri 

MADDE 5- (1) Mazeretlerin kapsamı bu fıkranın a, b, c, ç, d, e bentlerinde 

açıklanmıştır:   
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a) Hastalık hali 

i) Öğrencinin ameliyat geçirmesi, hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi 

bir rahatsızlığının veya sağlık raporu almasını gerektirecek bir hastalık durumunun varlığı 

halinde sağlık kurum ve kuruluşlarından aldığı bir raporla belgelemesi/belgelenmesi 

zorunludur. 

ii) Raporun bitim tarihini izleyen günden itibaren 5 (beş) gün içinde ibrazı 

zorunludur.  

iii) Öğrenci, sağlık raporunda belirtilen tarihten itibaren rapor süresince 

herhangi bir sınava giremez. Öğrencinin raporlu olduğu süre içinde girdiği sınav/sınavlar 

ve aldığı notlar geçersiz sayılır. 

 

b) Öğrencinin yakınının ağır hastalığı veya vefatı  

i) Öğrencinin akrabalarından-yakınlarından (birinci derece akrabalarda doğrudan, 

yakın akrabalarda Birim Yönetim Kurulunda belgelerin değerlendirilmesi ile) birinin sınava 

girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda vefat belgesi/belge örneği,   

ii) Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı durumunda sağlık kurulu 

raporu ibrazı zorunludur. 

 

c) Kaza veya beklenmeyen durumlar 

i) Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek 

bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alınan veya taraflarca düzenlenen kaza 

tutanağının, 

ii) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav öncesi veya sınav günü, sınava girmesini 

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

halinde mülki idare amirliğinden alınan belgenin ibrazı zorunludur. 

 

ç) Gözaltı ve tutukluluk hali 

i) Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava 

girememişse, ilgili karakol amirinden alınan belgenin, 

ii) Öğrenci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan veya emniyet biriminden alınan 

belgenin, 

iii) Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretinin ibrazı zorunludur. 

 

d) Üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirme hali 

Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet, üniversite tanıtım fuarı, 

il dışı öğrenci kulüp faaliyetleri vb. nedenlerle üniversite veya diğer resmi kurumlarca 

yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesinin ibrazı 

zorunludur. 

 

e) Diğer mazeretler 

Yukarıda a, b, c, ç ve d bentlerinde sayılan mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni 

ile öğrenci sınava girememişse, bu mazeretin belgelenmesi zorunludur. Örneğin; öğrenci 

sınav saatinde rahatsızlanmış ise dersin öğretim elemanı ve/veya sınav gözetmeni 

tarafından hazırlanan tutanak vb.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

Mazeret Sınav Başvurusu, Mazeretin Kabulü, Mazeret Sınavları ve 

Değerlendirme 

 

Mazeret sınav başvurusu 

MADDE 6- (1) Öğrencinin sınavdan mazeretli sayılması; kayıtlı olduğu derslerin 

yarıyıl içi sınavlarına girememesi ve buna ilişkin geçerli mazeret durumunu belirten 

kanıtlayıcı belgelerin varlığı durumunda mümkündür. 

(2) Bu uygulama esaslarında sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava 

giremeyen veya sınavı tamamlayamayan öğrencinin, mazeret sınavına girmek istediği 

ders/dersleri, mazeretini gösteren belgelerle birlikte, mazeretinin (raporlu ise raporunun) 

bitiminden itibaren 5 (beş) gün içinde OBİS’den Mazeret Sınavı Başvurusu ekranından 

eklemesi zorunludur. 

(3) Öğrencilerin mazeret başvurularını birim yönetim kurulu değerlendirir ve 

karara bağlar. Öğrenci tarafından zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.  

(4) Öğrenci Mazeret Sınav Başvurusuna ilişkin Birim Yönetim Kurulu Kararı 

öğrencilere birim öğrenci işleri aracılığı ile duyurur. 

 

Mazeretin kabulü mazeret sınavları ve değerlendirme 

MADDE 7- (1) Birim Yönetim Kurulunca mazeretin kabul edilmesi durumunda 

mazeret sınavı notu girilecek olan öğrenci için aynı kararda öğretim elemanına ilgili Birim 

Yönetim Kurulu Kararınca not giriş hakkı da tanımlanır. 

(2) Birim Yönetim Kurulunca mazeretin kabul edilmesi durumunda öğrencinin ilgili 

dersten/derslerinden sorumlu öğretim elemanı tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde 

OBİS’de mazeret sınavı tanımlanır, belirtilen tarihte sınav uygulanır ve sınav notunun 

OBİS’e girişi yapılarak ilan edilir. 

(3) Mazereti kabul edilmeyen öğrenci, o ders/derslerin sınavına girmemiş sayılır. 

(4) Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. 

(5) Sınav sonuçlarına itiraz ve düzeltme işlemleri Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 8- (1) Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer 

mevzuat hükümleri ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 9- (1) Bu Uygulama Esasları Birim Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı 

tarihte (27/12/2022) yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 10- (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerini Dekan yürütür. 

 


