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MAZERET FORMU / EXTENUATING CIRCUMSTANCES FORM 
 
Öğrenci No / Student ID Number :  --------------------------------- 

 
Ad, Soyad / Name, Surname : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Fakülte,Müdürlüğü–Bölüm / Faculty,Directorate-Department  :   ---------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Mazeret nedeni /Reason of Excuse : ----------------------------------------------------------------------------------- 

Mazeret başlangıç ve bitiş tarihi / Excuse date start, end: -------------------------------------------------------- 
 

Mazereti belgeleyen evrağın türünü belirtiniz ve forma ekleyiniz. 
Please specify the type and add the related documents : ------------------------------------------ 

 
Mazeret nedeniyle girilemeyen sınav-sınavlar / Missed Exam(s) due to excuse: 

 
Ders Kodu/ 
Course Code Ders Adı / Course Name Öğretim Üyesi 

/Instructor 
Ara Sınav-Final 
Sınavı/Midterm- 
Final Exam 

    
    
    
    

 

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu onaylarım. 
 

I approve the truth of the information above. 
 

Öğrenci İmzası, Tarih 
Student Signature, Date 

Mazeretler Koşulları; 

1. Hastalık halinde; Rapor ile belgelenmesi, rapor (sınav ile raporun tarih saat uyumu)  bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş gün 
içinde ilgili Fakülte Dekanlığına/MYO Müdürlüğüne bu form ile sunulması gerekmektedir.  

o Birinci dereceden yakınlarının (anne, baba, eş, kardeş v.b) ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda belgenin, 

2. Trafik kazası ve doğal afetler durumunda;  

o Sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alacağı kaza zaptını, 

3. Sınav günü İstanbul’da ulaşımı engelleyen aşırı yağış, kar, sel ve benzeri durumların basın-yayın aracılığı ile kamuoyuna duyurulması 
halinde, o sırada sınavı olan öğrencilerden ayrıca mazeret belgesi istenmez. 

4. Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi, 
belirtilen durumlar sona erdikten sonra 3 (üç) iş gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına/MYO Müdürlüğüne sunması gerekmektedir.  

o Öğrenci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan alacağı belgeyi, 

o Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini, 

5. Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri bir nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan 
görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesini, Sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş gün içinde ilgili 
Fakülte Dekanlığına/MYO Müdürlüğüne bu form ile sunulması gerekmektedir.  

6. Yukarıda ilk 5 maddede sayılan mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretini 
belgelendirmesi gerekmektedir. 

 

Mazeret Kabulü ; 
 

Yukarıda belirtilen mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten 
dilekçeyi, gerekli belgeyi de ekleyerek, ilgili Fakülte Dekanlığına/MYO Müdürlüğüne verir. Fakülte Dekanlığı/MYO Müdürlüğü öğrencinin 
mazereti hakkındaki kararını verir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin listesi ilgili dersin yürütücüsüne bildirilir. 
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Excuse conditions; 

7. In case of illness; It should be certified with a health report that should be presented with this form to the relevant Faculty Dean/ 
Vocational School Directorate in the latest 3 (three) business days from the date of submission of the report (the date time 
compliance of the report with the exam). 

o In case of death or immediate hospitalization of those first-degree relatives (mother, father, spouse, sibling etc.), the 
document, 

8. In case of traffic accidents and natural disasters;  

o If he experience a traffic accident that prevent him from attending the exam, the accident report taken from the traffic 
division, 

9. If the excessive rainfall, snow, flood and similar situations in Istanbul on the exam day are announced to the public via press-
publication, then the students who have the exam will not be asked for an alibi. 

If the student was taken to the police station for any reason and therefore did not take the exam, the document from the relevant Outpost 
supervisor must submit to the relevant Faculty Dean/ Vocational School Directorate within 3 (three) business days after the specified conditions 
have ended. 

o If the student is detained, the document from the relevant prosecution, 

o If that student was arrested, a copy of the arrest decision, 

10. If the student has not taken the test for a national or international competition, sporting activity, or for any other reason due to 
the assignment of the university or other governmental authorities, the assignment document with this form will be presented to 
the dean of the relevant faculty in the latest 3 (three) business days from the date of the test.  

11. If the student does not take the exam for an excuse other than the excuses counted in first 5 articles above, it is necessary to 
document this alibi. 

 
 

Acceptance of Excuses; 
 

The student who cannot take the exam for one of the excuses above delivers the petition, which indicates the lessons or lessons that he 
wants to take the excuse exam, with also including the necessary files to the relevant Faculty Deans. The Dean of Faculty decides the student's 
alibi. The list of students admitted to the excuses will be notified to the relevant course's player. 


