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VİZE TARİHLERİ VE MAZERET SINAVI HAKKINDA
BİLGİLENDİRME
 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları 19 Kasım-14 Aralık 2018
Tarihleri Arasında Yapılacaktır. Sınav programı Dekanlığımız tarafından yapılacak olup
ilgili tarihler arasında ders saatleri dışındaki bir zaman diliminde planlanacaktır. İlgili
dönemde derslere ara verilmeyecektir. Sınavlar ve dersler birlikte yürütülecektir.
Mazeret sınavı koşulları, tarih ve saat bilgileri aşağıda belirtilmektedir.
 Güz Yarıyılı mazeret sınavları 24-28 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
 Mazeret sınavlarının gün, yer ve saat bilgileri ilgili dersin öğretim üyesi tarafından
belirlenecektir. Öğrencilerimiz gereken bilgiyi ilgili Öğretim Üyesi ile iletişime geçerek
alabileceklerdir.
 Bir günde 3 ve üstü dersten (5/i dersleri hariç) sınava girecek öğrenciler ile sınav
programında aynı saatte olmak kaydı ile çakışan dersleri olan öğrenciler mazeret
sınavından yararlanabileceklerdir. Bunun için sınav programını Fakültemiz web
sitesinden indirip çakışan derslerini işaretlemeleri ve bu belgeyi de muhakkak dilekçeye
eklemeleri gerekmektedir. Sadece dilekçe ile başvuru yapan öğrencilerin durumu
karara bağlanacaktır.
 Sağlık durumu nedeni ile mazeret sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz, sağlık
durumunu belirten evrakla; üniversite görevlendirmesi bulunan öğrencilerimiz,
görevlendirme belgeleriyle; aile yakınlarının ölümü söz konusu olan öğrencilerimiz,
ölüm belgesi ile mazeret başvurusu yapabilirler.
 Öğrencilerin sınavın yapıldığı ve/veya mazeretinin bitim tarihini izleyen en geç 7 iş günü
içinde mazeretlerini belirten evrakları A Blok Danışma Bürosuna vermeleri
gerekmektedir. Yasal süre içerisinde verilmeyen dilekçeler kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
 Fakültemizden ders alan diğer fakülte öğrencileri ise ders çakışması durumunda
fakültemizden aldığı dersin mazeretine katılmak istiyorsa, kendi fakültesindeki sınav
programını talep edip, ıslak imzalı ve onaylı haliyle Fakültemizin A Blok Danışma
Bürosuna teslim edebileceklerdir.
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