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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
MAZERET SINAVI İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, mazeret sınavı başvurularındaki değerlendirme esaslarını
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) - Bu Yönerge, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına devam eden tüm
öğrencileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinin 21. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;
(a) Bölüm Başkanlığı: İlgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Bölüm başkanlığını,
(b) Yönetim Kurulu: İlgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
(c) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,
İfade eder.
Mazeret Sınavlarında Haklı ve Geçerli Mazeretler
MADDE 5 – (1) Mazeret sınavları için ilgili Yönetim Kurulu aşağıda yer alan esaslar doğrultusunda
değerlendirme yapar.
a) (Değişik: Sen. 26.11.2018-152/14) Öğrencilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumları
vasıtası ile gittikleri tam teşekküllü devlet hastaneleri ile özel hastanelerden aldıkları raporlar veya
heyet raporları ile aile hekimliğinden alınan raporlar,
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal
afetler nedeniyle öğrencinin sınava/sınavlara girememiş olması,
c) Öğrencinin birinci ve ikinci dereceden yakınlarının ağır hastalığı halinde sağlık raporu ile ölümü
halinde ise resmi olarak belgelendirmesi,
d) Öğrencinin gözaltına alınması, tutukluluk hali veya hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından
öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Disiplin Yönetmeliği gereği öğrencinin ilişiğinin
kesilmesini gerektirmeyen mahkûmiyet hallerinde durumunu belgelendirmesi,
e) Kültürel ve sportif faaliyetlerde Üniversiteyi yurt içinde veya yurt dışında müsabakalara ve bunların
hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler.
f) (Ek Madde: Sen. 26.11.2018-152/14) Üniversitede farklı eğitim düzeylerinde iki programa
kayıtlı olan öğrencilerin aynı yarıyılda aldıkları derslerine ait sınav programlarının aynı tarih ve saatte
olması durumunda, sınavına giremediği programın ilgili dersi için; sınavına girdiği dersin sınav
programını gösteren onaylı belge ile mazeret sınavı başvurusunda bulunabilir.
g) Yönetim Kurulu’nun kabul ettiği diğer mazeretler.
Başvuru Süresi
MADDE 6 – (1) Mazeret sınavına başvuracak olan öğrencilerin, mazeretin bitiş tarihinden itibaren
beş iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına mazeret belgesi ve dilekçe ile birlikte başvuru
yapmaları gerekir. Bu süre içerisinde başvurmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.
Mazeretin kabul veya reddine, ilgili Yönetim Kurulunca karar verilir. Yönetim Kurulu tarafından
alınan karar ilgili bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir.

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 7 - (1) Yönergede hüküm bulunmayan haller için Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Yürürlülük
MADDE 8 - (1) Bu yönerge Bayburt Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 - (1) Bu yönerge hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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