
MAZERET SINAVI TANIMLAMA İŞLEMLERİ KILAVUZU 

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. Maddesi c fıkrası 

“c)(Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Mazeret sınavı: Bir dersin ara sınavına giremeyen 

öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınavı ilgili birim tarafından belirlenen tarihte yapılır. 

Öğrenciler, mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek 

ilgili akademik birime başvuruda bulunmalıdır. İlgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun 

görülmesi durumunda sadece bir defaya mahsus öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret 

sınavları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir” hükmü gereğince, sınav hakkı verilen 

öğrencilerle ilgili otomasyon sistemi üzerinden yapılacak olan işlemler aşağıda açıklanmıştır. 

Mazeret sınavları birim öğrenci işlerince tanımlanır ve akademisyenler tarafından not girişi 

diğer sınavlardaki gibi Akademik Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Bu ekranda yapılan işlemlerde 

silme/düzeltme işlemi birim öğrenci işleri tarafından yapılamadığından işlem yapılırken azami dikkat 

edilmesi gerekir. Bir sorun olduğunda oidb@alanya.edu.tr adresine sorun e-posta olarak gönderilir. 

 

1- Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapılır. 

2- Ders İşlemleri >>> Sınav Tanımla tıklanır. 

 

 

 

 

mailto:oidb@alanya.edu.tr


3. Açılan ekranda filtre alanından fakülte/bölüm/program ve ders filtrelenir.  

Bulunan dersin üzeri tıklanır ve sol başındaki kutucuk işaretlenir. Daha sonra sınav tanımlama alanına 

geçilir. Bu alanla ilgili yapılacaklar aşağıda açıklanmıştır.  

 

4. Bir derse mazeret sınavı tanımlamak için o ders ait mutlaka daha önce bir sınav tanımlanmış olmalı 

ve ayrıca ders sonuçlandırılmamış olması gerekir.  

Sınav tanımlama alanı ile ilgili alanlar aşağıdaki gibi doldurulur ve sınav oluştur tıklanır.  

Sınav tanımlanacak ders mutlaka seçilmeli ve sol başındaki kutucuk tıklanmalıdır.  

Mazeret sınavı tanımlanacak olan sınav doğru seçilmelidir. Örneğin bir derse ait 3 ara sınav yapılmıştır. 

Öğrenciye sadece 1. Ara sınav için mazeret sınav hakkı verilmişse burada sınav tanımlanırken seçilecek 

alan Maz.Ol. Sınav No (Mazereti Olacak Sınav No) 1. Ara sınav olması gerekir. Öğrenciler aşağıda 

belirtilen uyarıda olduğu gibi sınav listesine otomatik eklenmezler. Öğrencilerin sınava ayrıca eklenmesi 

gerekir. Öğrenciyi sınava ekleme aşağıda açıklanmıştır.   

 

 



5. Sınav oluştur dedikten sonra tanımlı sınavlar alanına gelinir ve tanımlanan sınavın sol başındaki  

“+” kutucuğuna basılır ve öğrenci ekleme      ekranı açılır. Açılan ekran aşağıdadır. 

 

 

 

6. Bu ekranda dersi alan tüm öğrenciler listelenerek arasından seçim yapılabilir veya öğrenci numarası 

yazılarak ara bul tıklanır ilgili öğrenci bulunur.  

Öğrencinin sol başındaki kutucuk işaretlenir  

Seçilen öğrencileri aktar tıklanır.  

 

 

 

Mazeret sınav tanımlama ve sınava öğrenci ekleme işlemi bitmiştir. 


