T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı’na
MAZERET SINAVI DİLEKÇESİ
Adı Soyadı
Numarası
Öğrencinin

Bölümü
T.C.No
Telefon

Konu

:

20.…/20…. Eğitim - Öğretim yılı ……………… yarıyılı ara sınavlarında
mazeretim nedeniyle aşağıda belirttiğim derslerin sınavlarına giremedim.
Mazeret sınavlarına girmek istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.

…………………………..

İmza : …………………….
Tarih: …../…. / 20……
Eki :1- Yataklı tedavi kurumundan alınmış sağlık raporu
(KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ)
13/d) Maddesi : b) Mazeret ara sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler için düzenlenen sınavdır. Ara sınavlara
girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav
haklarını aynı yarıyıl içinde, ilgili birimce tespit ve ilân edilen gün, saat ve yerde kullanırlar. Mazeret ara sınavları için ikinci bir mazeret ara
sınav hakkı verilmez.
Mazeretler
MADDE 19 – (1) Mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen, haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenci;
mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren beş iş günü içinde, ilgili birime mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak
zorundadır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.
(2) Öğrencinin bir dersten mazeret ara sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret ara sınavının nasıl yapılacağı ile ilgili usul ve esaslar
Senato tarafından belirlenir.
(3) İlgili yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:
a) Öğrencinin geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı 12 nci maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde
devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri açıldıkları ilk yarıyılda tekrar alırlar. Bu
şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresine eklenir.
b) Öğrencinin mazereti nedeniyle derse devam etmediği süreler dersin devamına sayılmaz.
c) Öğrenci raporlu olduğu süre içerisinde sınavlara giremez. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz
sayılır.
ç) Çeşitli faaliyetlere katılmak üzere ilgili kurullarca izinli sayılan öğrencinin izinli olduğu süreler devamdan sayılır.

MAZERETİM NEDENİYLE TELAFİ SINAVLARINA GİRMEK İSTEĞİDİM DERSLER
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(*) Lütfen dilekçenizi okunaklı ve itinalı yazınız.
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