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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Madde 1. Bu Yönergenin amacı; önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerden, “ÖZEL
ÖĞRENCİ” statüsünde aynı düzeydeki başka bir Yükseköğretim Kurumundan ders alacak
Bingöl Üniversitesi öğrencileri ile başka bir Yükseköğretim Kurumu öğrencisi iken Bingöl
Üniversitesi’nden ders alacak öğrenciler için gereken kabul koşullarını, özel öğrencilik sürelerini,
alabilecekleri ders yükünü ve öğrenci katkı paylarını düzenlemektir. Yönerge, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı tarafından 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış
olan; “Yükseköğretim Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in
22.maddesine göre hazırlanmıştır.
Madde 2. Özel öğrenci statüsü aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir;
1) Öğrenci, kendi isteği ve belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla “özel öğrenci”
olabilir.
2) Öğrenci, mazereti sebebiyle de “özel öğrenci” olabilir. Mazereti sebebiyle “özel öğrenci”
olabilmenin koşulları şunlardır:
a) Hastalık (bulunduğu yerde tedavisinin yapılamayacağını belgeleyen tam teşekküllü
hastane raporu)
b) Doğal afet (ilgili Mülki İdareden mağduriyetini belgeleyen yazı)
c) Can Güvenliği tehlikesi (İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığından
belge)
d) Anne, baba, kardeş, eş ya da çocuklarından birinin hastalığı sebebiyle bakmak zorunda
oluşu (hastane raporu ve vukuatlı nüfus cüzdan örneği).
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrencilerin Başka Bir Üniversiteden Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları
Madde 3. Üniversitemiz önlisans ve lisans öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumunun
önlisans ve lisans programlarından “özel öğrenci” olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:
a) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen
öğrencinin; alacağı dersler, kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı belge ve haftalık
ders programını dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme
dönemine kadar kendi bölüm/program başkanlığına başvuru yapması gereklidir.

b) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği
ders(ler)in, kendi programındaki ders(ler)le içerik ve kredi bakımından eşdeğer olup
olmadığına ve hangi ders(ler)i alabileceğine, kayıtlı olduğu programın toplam
kredisinin 1/3 ünü aşmamak koşuluyla kaç öğretim yarıyılı/yılı gideceğine,
bölüm/program başkanlığının görüşünü dikkate alarak ilgili Yönetim Kurulu karar
verir. Öğrenci, gitmek istediği programın ilgili yarıyılında yer alan ve eşdeğer olarak
kabul edilen derslerin tümünü almakla yükümlüdür.
c) İlgili Yönetim Kurulu Kararının Senatoda görüşülerek uygun bulunması halinde,
öğrencinin bu durumu, gitmek istediği Üniversite Rektörlüğü’ne bildirilir.
d) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.
e) Özel öğrenci olarak alınan derslerin kredi miktarı, Bingöl Üniversitesi’nin ilgili
birimlerince belirlenen yarıyıllık/yıllık kredi limitini aşamaz. Öğrencinin özel öğrenci
olarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin
1/3’ünden fazla olamaz.
f) Öğrencinin Üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder, ancak özel öğrenci olarak
ders aldığı kurumun ve programın diplomaya ve statüye yönelik öğrencilik haklarından
yararlanamaz.
g) Başka bir Yükseköğretim Kurumundan alınan derslere ilişkin başarı notlarının
Üniversitemizdeki karşılıkları, Üniversitemizde bu bağlamda geçerli Senato Kararları
ve mevzuat çerçevesinde, ilgili programın bağlı olduğu Yönetim Kurulu Kararı ile
belirlenir.
h) Özel öğrenciler, Üniversitemizdeki bölümde/programda o dönem ders alıp almadığına
bakılmaksızın, öğrenci katkı payını tam olarak ödemeye devam ederler.
i) 19.06.2013 tarih 2013/10 sayılı kararla değiştirilerek özel öğrenciler, Üniversitemizde
yaz okulu uygulaması olmadığından, başka bir yükseköğretim kurumunun yaz
okullarına da katılabilirler.1
j) Öğretim dili Türkçe olan bölümde/programda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili
yabancı dil olan bölümden/programdan da ders alabilmeleri için yabancı dil
düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başka Üniversite Öğrencilerinin Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları
Madde 4. Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans ve lisans öğrencilerinin Üniversitemiz
önlisans ve lisans programlarından “özel öğrenci” olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:
a)

1

Özel öğrenci olarak Üniversitemizden ders almak isteyen başka bir yükseköğretim
kurumu öğrencisinin; kendi üniversitesindeki mevzuata uygun olan kararı dilekçesine
ekleyerek, en geç ilgili yarıyıla ait kayıt yenileme dönemine kadar, ilgili Fakülte
Dekanlığı ya da Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvuru yapması

19.06.2013 Tarih ve 2013/10 Sayılı Senato Kararı

b)

gereklidir. Öğrencinin ders(ler)e kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm/program
başkanlığının görüşü alınarak Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karar verilir. Kararın olumlu olması halinde
Üniversitemiz Senatosunun onayı ile özel öğrenciliğe hak kazanır.
Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyıldaki derslerin saatleri/kredileri toplamı ile,
öğrencisi bulunduğu Yükseköğretim Kurumunda, o dönemde aldığı derslerin
saatleri/kredileri toplamı, Bingöl Üniversitesi öğrencileri için geçerli olan bir
yarıyılda alınabilecek maksimum saat/kredi sınırını aşamaz.

c)

Özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler, Bingöl Üniversitesi’ndeki özel
öğrencilik süresince, Üniversitemizin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.

d)

Öğrencinin Üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı
değerlendirmesinde, Bingöl Üniversitesi’nin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

e)

Özel öğrencilik süresi sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu; ilgili
fakülte dekanlığı veya yüksek okul/meslek yüksekokulu müdürlüğünce ilgili
yükseköğretim kurumuna gönderilir.

f)

Özel öğrencilik süresini Üniversitemizde tamamlayan öğrenci, ayrılmadan önce ilişik
kesme işlemini yapıp, geçici kimlik kartını teslim etmek zorundadır.

g)

Bingöl Üniversitesi ile eğitim-öğretim protokolü bulunan yerli/yabancı
yükseköğretim kurumlarında özel öğrenciler için ilgili protokollerdeki hükümler
uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mezun Öğrencilerin Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları

Madde 5. Herhangi bir yükseköğretim kurumu mezunu taliplerin, Üniversitemizde bir önlisans ve
lisans programında ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:
a) Özel öğrencilik talep eden önlisans ve lisans mezunu kişi, serbest meslek erbabı
dışında bir işte, bir kurum veya kuruluşta çalışmakta ise, talep ettiği dersleri takip
edebilmesi için çalıştığı kurum yönetimince izinli olduğunu belgelemesi gerekir.
b) Bu öğrenciler, Üniversitemizdeki “özel öğrencilikleri” süresince, Üniversitemizin
diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
c) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı, söz
konusu programda Üniversitemiz öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek
maksimum kredi sınırını aşamaz.
d) Öğrencinin, Üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı
değerlendirmesinde, Üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği
hükümlerine uyulur.

e) Yarıyıl sonunda, öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu ile ilgili olarak; ilgili
fakülte dekanlığı veya yüksek okul/ meslek yüksek okulu müdürlüğünce, öğrenciye;
aldığı dersleri, başarı durumlarını, ders içeriklerini konu alan bir belge verilir.
f) Bu tür özel öğrencilere katkı payı indirimi yapılmaz.
g) Bu şekilde özel öğrenci olarak ders almak isteyen önlisans/lisans mezunlarının başvuru
dilekçeleri ve ekleri (diploma ve izin belgesi), öncelikle dersi verecek bölüm
başkanı/program yürütücüsü tarafından uygun bulunmuş, ilgili fakülte/yüksekokul
Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olması gereklidir.
h) Üniversitemiz ile özel eğitim-öğretim protokolü bulunan kurum ve kuruluşlardan gelen
“özel öğrenciler” için, protokol koşullarına uyulur.
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 6. Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
ilgili birimin Yönetim Kurulu yetkilidir.
YÜRÜRLÜK
Madde 7. Bu Yönerge, Bingöl Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 8. Bu Yönerge hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

