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BÖLÜM I 

Amaç ve Kapsam 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 - İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, “İstanbul Şişli Meslek 

Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 26. Maddesince yapılış 

esasları düzenlenmiş olan mazeret sınavına girme müracaatlarının değerlendirilme esaslarını 

belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

 

 

BÖLÜM II 

Mazeret Sınavı ve Mazeret Sınavı Başvurusu 

Mazeret Sınavı  

Madde 2 - (1) Mazeret sınavı, mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için 

yapılan sınavdır. Mazeret sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yarıyıl sonu 

sınavlarından önce yapılır. 

 

Mazeret Sınavı Başvurusu  
Madde 3 - (1) Mazereti sebebiyle ara sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek 

istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekçesini gösteren belgeyi dilekçesine 

ekleyerek, ara sınavların bittiği günü takip eden üç işgünü içinde, Öğrenci İşleri Birimine 

iletir. Bu süre içinde başvuru yapmayan öğrenciler bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş 

sayılırlar. 

 

BÖLÜM III 

Mazeretler 

 

Sağlıkla İlgili Mazeretler 

Madde 4 - (1) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, sağlık 

durumunun devlet veya özel hastane durumundaki bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık 

raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Raporun başhekim onaylı olması zorunludur. 

(2) Öğrencinin birinci dereceden yakınlarından birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni 

ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda ilgili hastaneden 

alınacak, hastalığın türünü de bildirir bir belgenin, dilekçe ekinde sunulması gerekir.  

 
Trafik Kazası ve Doğal Afetler 

Madde 5 - (1) Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek 

bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden kaza zaptının alınması ve dilekçe ekinde 

sunulması gerekir.  

(2) Öğrencinin, doğrudan kazaya müdahil olmamasına rağmen, vuku bulunan bir kaza nedeni 

ile sınava yetişememesi halinde, kaza zaptını tutan polisten, o mahalde bulunduğunu belirten 

bir belgenin alınması ve dilekçe ekinde sunulması gerekir. 

(3) Öğrenci sınav öncesinde İstanbul dışında ise ve bulunduğu yerde veya İstanbul’da ulaşım 

güzergâhında ulaşımı olanaksız kılan bir doğal afet söz konusu ise, ilgili yerleşim biriminin 



mülki amirliğinden, orada bulunulduğuna dair bir belgenin alınması ve dilekçe ekinde 

sunulması gerekir. 

(4) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü sınava girmesini 

engelleyecek yangın, deprem, sel, çökme, yıkım ve benzeri durumların vuku bulması 

sebebiyle konutun aşırı hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan belge 

alınması ve dilekçe ekinde sunulması gerekir. 

 

Öğrencinin Yakınlarının Vefatı 

Madde 6 - (1) Öğrencinin birinci ve ikinci dereceden yakınlarından birinin sınava girmesini 

engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, vefat durumunun belgelendirilmesi gerekir. 

 

Gözaltı ve Tutukluluk Hali 

Madde 7 - (1) Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava 

girememişse ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi, gözaltına alınmışsa ilgili savcılıktan 

alacağı belgeyi, öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini dilekçe ekinde 

sunması gerekir. 

 

Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirme Hali   

Madde 8 - (1) Öğrenci ulusal veya uluslar arası yarışma, sportif faaliyet v.b. nedenle meslek 

yüksekokulu veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava 

girememişse, görevlendirme belgesini dilekçe ekinde sunması gerekir. 

 

Diğer Mazeretler  

Madde 9 - (1) Yukarıda sayılan mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava 

girememişse bu mazeretin belgelenmesi gerekir. Örneğin; öğrenci sınav günü okul içerisinde, 

sınav saatinde rahatsızlanmış ise dersin öğretim elemanı, sınav gözetmeni ve Kültür- Sağlık- 

Spor Birimi hemşiresi tarafından hazırlanan tutanağın dilekçe ekinde sunulması gerekir.     

 

BÖLÜM IV 

Mazeretin Kabulü 

 

Madde 10 - (1) Mazeret dilekçesini kabul yetkisi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yönetim 

Kurulu’ndadır. Mazereti kabul edilmeyen öğrenci o dersin sınavından sıfır almış sayılır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yürürlük 
Madde 11 - Bu yönerge Yüksekokul Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
Madde 12 - Bu yönergeyi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür. 

  

 

 


