MATEMATİK HAVUZ DERSLERİ MAZERET SINAVI ESASLARI
MATH COMMON MAKE-UP EXAM REGULATIONS
(MAT 103, 103E, 104, 104E, 210, 210E, 261, 261E)

Mazeretleri nedeniyle yarıyıl içi veya sonu sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini
belirten bir dilekçe ve geçerli belgelerle birlikte (bkz. Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret
Sınavlarının Yapılış Esasları) kendi fakültelerine başvuracaklardır. (Ek sınavların mazereti
yoktur.)
Mazeret sınavlarının yer ve zaman bilgileri, https://www.mathavuz.itu.edu.tr/ sitesinde
duyurulacaktır.

Students missing a midterm or final exam with a valid excuse (see Mazeretlerin Kabulü ve
Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları) should submit a petition and eligible documents for their
excuses to their own faculties. (There is no make-up exam for supplementary exams.)
Location and time of the make-up exams will be posted on the web page
https://www.mathavuz.itu.edu.tr/en/ .

İlgili yönetmelik maddeleri için ikinci sayfaya bakınız.
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
(11 Temmuz 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29767)
Değerlendirme
MADDE 23 – (Değişik Cümle:RG-26/01/2020-31020)
…
(5) Azami öğrenim süresini doldurmuş olan öğrenciler hariç olmak üzere, yarıyıl içi
başarı koşulunu yerine getirerek yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenci, bu dersten
FF veya BZ harf notu alarak başarısız olduğu takdirde, birbirini takip eden iki yarıyıl sonunda
devam şartı aranmaksızın ve yarıyıl başında ilan edilen koşullara tabi olmaksızın, bu ders için
açılacak olan iki ek yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahiptir. Bu sınavın yaz öğretimi
dönemine denk gelmesi durumunda, yaz öğretimi sınavları ile ek sınav hakkı birlikte
gerçekleştirilir. Öğrenci iki ek sınav hakkı sonunda da FF veya BZ harf notu ile başarısız olursa;
takip eden yarıyıldan itibaren o dersin devam ve yarıyıl içi başarı koşullarını yeniden sağlaması
gerekir.
…
(9) Beşinci fıkra uyarınca yapılacak olan sınavların mazereti yoktur.
…
Mazeretler
MADDE 24 – (1) Mazeretlerin kabulü ile ilgili olarak Senato tarafından belirlenen
esaslarda tanımlanan istisnai durumlarda, yarıyıl içi sınavlarına geçerli mazeretleri nedeniyle
giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavına alınırlar.
Öğrencilerin mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, ilgili
yönetim kurulu tarafından karar verilir. Bu durumda olan öğrencilerin mazeretli olduğu yarıyıl
içi sınav notu mazeret sınavından aldığı nottur.
(2) Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler mazeretlerinin
bitimini izleyen beş iş günü içinde ilgili fakülteye başvururlar. Geçerli mazeretlerini, Senatonun
belirlediği esaslara uygun olarak belgelendiren ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul
edilen öğrenciler, yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içerisinde yapılacak yarıyıl sonu mazeret
sınavına girebilirler. Mazeretlerin kabulünün takdiri ilgili yönetim kuruluna aittir.
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