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Soru: MAZERET SINAVI NEDİR NASIL GİREBİLİRİM? 

Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulunca girme hakkı 

tanınan sınavlara mazeret sınavı denir. Vize sınavı, etkinliklerden oluşuyorsa mazeret sınavı hakkı sadece kısa 

sınavlar için uygulanır. Ödev, Forum gibi etkinlikler için mazeret sınavı/sınav tekrarı uygulanmaz. 

NASIL BAŞVURABİLİRİM? 

Vize sınavına veya etkinlik olan Kısa Sınavlara giremeyen öğrenciler dilekçeleri ile Fakültemiz Öğrenci 

İşleri Birimi’ne şahsen başvuruda bulunurlar. Başvurular Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından incelenerek 

karara bağlanır. Öğrencilerimiz sonuçları Fakültemiz Web Sayfasında duyurular kısmından takip edebilir.  

MAZERET SINAVINA NE ZAMAN GİRİLİR, NOTUM NASIL HESAPLANIR? 

Sınavlara herhangi bir mazeretle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları Eğitim-Öğretim haftasının 

13-14. haftalar arasında tek bir sınavla yapılacak ve öğrencinin mazeretli olarak giremediği tüm kısa sınavların 

yerine geçecektir. 

Mazeret sınav notu, toplam nota dahil edilecek tek bir sınav notu olacaktır. Öğrencinin girdiği tüm 

sınavların toplamına mazeret notu eklenerek ortalama alınır ve bu şekilde ara sınav puanı hesaplanır. 

Örneğin, bir öğrenci 3 kısa sınavdan oluşan bir dersin 2 sınavına mazeretli olarak girememişse, bu 

sınavların yerine mazeret sınavı ile girdiğinde almış olduğu tek sınav notu girdiği diğer 1 sınavın toplam notuna 

eklenir ve toplam 2 ’ye bölünerek öğrencinin ara sınav notu hesaplanır.  

Öğrenciler mazeret sınavının yapıldığı tarihe kadar işlenen tüm dersin içeriğinden sorumlu olurlar.  

 “Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 23. Maddesinde 

Mazeret sınavı ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Buna göre; 

 Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı kullanılamaz.  

 Mazeret sınavı hakkı aynı ders için birden fazla kullanılamaz.  

 Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. 

 Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. 

 Uzaktan öğretim programlarında sınavlara girmeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez. 

 Ara sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı 

tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili birime dilekçe ile başvurmaları zorunludur. 

  

 
 

 


