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 Mazeret belgeleri bu forma eklenerek, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde 
Yüksekokul Sekreterliğine ulaştırılmalıdır. 

 Başvurular yapılacak olan ilk yönetim kurulunda karara bağlanır. 

 Aşağıda belirtilen süreler dışında yapılan başvurular işleme alınmaz. 

Sınavlar (Değişik: RG-29/01/2017-29963) (5)“Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer 

mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul 

edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir 

hafta içerisinde fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri 

yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.” (6) Mazeret ve tek/çift ders sınavlarını için mazeret 

sınavı yapılmaz. Ancak, yarıyıl sonu sınavları ve yarıyıl sonu sınavlarına girmeyen öğrenciler için yapılan mazeret 

sınavları süresinde Üniversitemizi veya Ülkemizi çeşitli etkinliklerde temsil eden öğrenciler ile milli sporcu 

öğrenciler; belgelemek koşulu ile başvurusunu elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde 

fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Bu durumdaki öğrencilerin talepleri ilgili yönetim 

kurulunda karara bağlanır. 

…../…../20… 
 

AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE 
 

Yüksekokulunuzun Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü…………. (normal/ikinci) 

öğretim programı  …………………………  numaralı öğrencisiyim.  

20. . – 20. . eğitim-öğretim yılının ………..(güz/bahar/yaz okulu) döneminde aşağıda 

belirtmiş olduğum ders(ler)in ara sınavına(vize)/dönem sonu(final) sınavına mazeretimden 

dolayı giremedim. Resmi kurumdan almış olduğum mazeret belgesi ilişikte sunulmuştur. 

Mazeret sınavına girebilmem hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.  

 

 

E-Posta :                              @ 

 

Tel  : 

 

Sınavına Giremediğiniz Dersler 

S. 

No 

Dersin 

Kodu* 
Dersin Adı* 

Dersin Sorumlusu* 

(Öğretim Elemanı) 

Sınavın 

Yapıldığı Tarih 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

*Not: Tablo tamamen doldurulacak ve kesinlikle kısaltma yapılmayacaktır. Ders kodlarını 
öğrenci bilgi sistemi “sınav sonuçları” menüsünden öğrenebilirsiniz. 

 

 

Ek: Mazeret Belgesi(…. sayfa)  

Öğrencinin 
Adı Soyadı 

İmzası 


