
“Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden 
itibaren en geç bir hafta içinde, ilgili birime mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı 
olarak başvurmak zorundadır.” (Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği, 2016: 18/1) hükmü gereğince, mazeret beyan eden öğrencilerin, 
belirtilen süre içerisinde dilekçe ve ekleri ile birlikte İİBF Evrak Kayıt Birimine müracaat 
etmeleri gerekmektedir.  
 
Yüz yüze yapılan sınavlara yönelik olarak; haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrenciler 
mazeret sınavına girebileceklerdir.  
“Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının 
Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış 
olması gerekir.” (Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği, 2016: 18/2)  
Sağlık Raporunda: 

a. Hasta bilgileri açık ve net olmalıdır, 
b. Doktor Kaşesi ve imzası olmalıdır, 
c. Tarih ve saat belirtilmiş olmalıdır. 

Not: Covid-19 testi pozitif veya karantinada olan öğrencilerin, e-nabız sisteminden alacakları 
belge de yeterli kabul edilecektir. 
 
Ayrıca, “Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre 
içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.” (Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve 
Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 2016: 18/2/c) 
 
Çevrimiçi sınav, ödev/proje ve uzaktan yazılı sınavlara yönelik olarak; haklı ve geçerli 
mazereti kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına girebileceklerdir. Bu tür sınavlar için 
istenilen belgeleri eklemek kaydıyla aşağıda belirtilen mazeretler dikkate alınacaktır.  

a. Sınav esnasında yaşanabilecek aksi durumlar, ilgili ekran görüntüleri ve/veya video 
kaydı (tarih ve saat bilgisi görünmek zorundadır) alınarak anında (sınav esnasında) e-
posta ile dersi yürüten öğretim elemanına ve ilgili bölümün Birim Destek 
Sorumlusuna gönderilmelidir. (UZEM tarafından sınav süresi bittikten sonra 
gönderilen sorun bildirimlerinin dikkate alınmayacağı bildirilmiştir.) 
Ekran görüntülerinin ve gönderilen e-postanın çıktısının dilekçeye eklenmesi 
gerekmektedir. 

b. Elektrik kesintisi (Sınav süresini içeren saatlerde elektrik kesintisi yapıldığına dair 
Elektrik Dağıtım Kurumu’ndan alınan onaylı belgenin dilekçeye eklenmesi 
gerekmektedir) 

c. Sağlık raporu (Sağlıkla ilgili mazeretlerin kabul edilmesi için sağlık raporlarının 
Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış 
olması gerekir. Covid-19 testi pozitif veya karantinada olan öğrencilerin, e-nabız 
sisteminden alacakları belge de yeterli kabul edilecektir.) 

 
Fakülte Dersleri için Mazeret Sınav Tarihleri:  23 – 25 Mayıs 2022 
(Sınav takvimi 18 Mayıs 2022 tarihinde Fakülte internet sayfasında ilan edilecektir.)  

Ortak zorunlu TÜRK DİLİ ve AİİT dersleri için Mazeret Sınav Tarihi: 27 Mayıs 2022  

 


