
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE 

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi ara sınavına, mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerin 

mazeret sınavına girmeleri için dikkat edecekleri hususlar şu şekildedir; 

1- İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin “ 27. Maddesinin 3. 

fıkrasının d bendi gereği; “Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle ara sınava giremeyen öğrencilerden 

mazeretleri ile ilgili YÖNETİM KURULU’nca kabul edilenler, sınav haklarını aynı yarıyıl içerisinde 

belirlenecek takvime göre kullanırlar.”  

2- Mazeret Sınavına girecek öğrenciler; 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında Mazeret Sınavı başvuru 

dilekçelerini ıslak imzalı olarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreterliğine elden teslim 

etmelidir. E-mail ve mebis yoluyla gelen dilekçeler kabul edilmeyecektir. 

3- Dilekçelere mazeret belgesi eklenmelidir. (Sağlık raporu vs.) 

4- Çok acil durumlar hariç sadece devlet hastanelerinden alınan sağlık raporları kabul edilecektir. 

5- Mazeret belgesi olmayan hiçbir dilekçe kabul edilmeyecektir. 

 

Not: Mazeret Sınavları 10-16 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav takvimi daha sonra 

duyurulacaktır.  

 

ATTENTION TO STUDENTS OF ENGINEERING FACULTY 

The points to be taken into account by students who cannot take the 2022-2023 Academic Year Fall 

Semester midterm exam due to their excuses are as follows; 

1- Pursuant to item d of the 3rd paragraph of the “27th Article of the Associate Degree and 

Undergraduate Education-Training Regulation of Istanbul Medipol University; "Those students who 

cannot take the midterm exam due to their justified and valid excuses, whose excuses are accepted by 

the BOARD OF DIRECTORS, use their exam rights according to the calendar to be determined within 

the same semester." 

2- For students who will take the Make-up Exam; Between 21-25 November 2022, the Make-up Exam 

application petitions must be hand-delivered to the Secretariat of the Faculty of Engineering and 

Natural Sciences with a wet signature. Petitions sent via e-mail and MEBIS will not be accepted. 

3- A paper of excuse must be attached to the petitions. (Health report etc.) 

4- Except for very urgent cases, only health reports from state hospitals (Public Hospital) will be 

accepted. 

5- Petitions without an excuse will not be accepted. 

 

Note: Make-up Exams will be held between 10-16 December 2022. The exam schedule will be 

announced later. 


