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TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 

 

Fakülteniz ….. Dönem................................. numaralı …………………………………. isimli  

öğrencisiyim. 
 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11. 
maddesi uyarınca aşağıda belirtilen mazeretim nedeniyle izinli sayılmam  konusunda gereğini 
saygılarımla  arz ederim. 

 

                Adı - Soyadı 

İmza 

 

Adresi : 

Gsm : 

e-Postası : 

Mazeret Tarihleri: 

Mazeretin Gerekçesi: 

 

Mazeretin Dayanağı Belgenin Tarihi / Nosu 

 

EK: 
 

MAZERETLİ OLDUĞU DÖNEMDE DERS BİLGİLERİ 

KURUL VEYA STAJ 

DÖNEMİNİN ADI 

*PRATİK  /  STAJ GRUBUNUN                      

ANABİLİM DALI 

 

*ÖĞRENCİNİN YER 

ALDIĞI PRATİK / 

STAJ GRUBU 
   

   

   

 
*Pratik Dönem 1,2 ve 3 öğrencileri, Staj Dönem 4, 5 ve 6’da yer alan öğrencilerimizi ifade etmektedir. 

Genel Bilgi 

(10/02/2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları) 

Önemli 

(Öğrencilerin talepleri, öğrencinin tabi olduğu yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir.) 

Devam zorunluluğu 
MADDE 10 – (1) Dönem I, II ve III’teki her bir ders kurulunda yer alan derslerde %70; PDÖ ve uygulamalı derslerde  %80 

devam zorunluluğu vardır. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci sınav ve değerlendirmelere alınmaz ve F1 notu alır. Mazereti 
Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli olarak kalır ve E notu alır. 

(2) Bir eğitim-öğretim yılında tüm ders kurullarında, toplam devamsızlığı %30’u geçen öğrenci F1 notu alır, final ve bütünleme 

sınavlarına alınmaz. 
(3) PDÖ ve uygulamalı derslerde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle devamsızlığı olan öğrenci, devam 

etmediği dersleri anabilim dalları tarafından belirtilen gün ve saatte telafi etmek zorundadır. 

(4) Dönem IV, V ve Dönem VI’da tam devam şartı aranır. Mazeretsiz olarak devamsızlığı %20’nin üzerinde olanlar 

sınavlara alınmaz ve F1 notu alır. Devamsızlığı daha az olanlar anabilim dalının belirlediği gün ve saatte eksikleri telafi etmek 

zorundadırlar. 

Mazeretler 
MADDE 11 – (1) Mazereti nedeniyle devamsızlık gösterenlerin mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara 

bağlanır. Öğrencinin, eğitim-öğretim süresinde, sağlık nedeni ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık raporu ile belgelendirmesi ve 

bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor 

süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. 

(2) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Tıp Fakültesi Dekanlığına 

yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz. 

İMÜ  Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 7. Maddesinde; 

Mazeretler 

Madde 7 - (1) Mazeretler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Sağlık nedeni ile mazeretli sayılabilmek için hastalığın sağlık raporu ile 

belgelendirmesi ve bu raporun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci rapor 
süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Rapor süresi dolmadan derslere ve sınavlara girmek isteyen öğrenciler dilekçe ile 

Dekanlığa başvurur ve durumları sağlık açısından uygun bulunanlara Yönetim Kurulu kararı ile derslere devam etme ve sınavlara girme izni 

verilir.  


