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  11.03.2016        SENATO        2016/03-IX 

  

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; özel öğrencilik statüsüyle ilgili usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Üniversitemiz önlisans ve lisans düzeyindeki 

öğrencilerinden, aynı düzeydeki başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci statüsünde 

ders alacaklar ile başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken Bitlis Eren 

Üniversitesi’nden özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler için gereken kabul 

koşullarını, alabilecekleri ders yükünü ve öğrenci katkı payları ile ilgili hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü  

maddesi ile 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 Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 22 nci 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Birim: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu 

b) Özel Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim kurumunun bölüm/programına kayıtlı 

olup kayıtlı olduğu üniversitedeki hakları saklı kalmak şartıyla, başka bir 

yükseköğretim kurumundan ilgili mevzuata uygun olarak ders alan öğrenciyi,  

c) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü, 

ç)  Rektörlük: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünü, 

d)  Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini, 

f) Yönetmelik: Bitlis Eren Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğini ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler 

 
MADDE 5- (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci statüsünde ders 

almak isteyen Üniversitemiz öğrencilerinin aşağıdaki şartları sağlaması gerekir. 

a) Kayıtlı olduğu bölüm/programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak, 

b) Yaşamını tehdit eden kronik bir hastalığını veya bağımsız yaşamını engelleyen 

nörolojik ve kas-iskelet sorununu ya da Bitlis ilinde tedavisinin yapılamayacağını tam 

teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelemek, 

c) Can güvenliğini tehdit eden bir riski resmi olarak belgelemek. 

MADDE 6 - (1) Üniversitemiz öğrencileri özel öğrencilik başvurusunu en geç, 

ilgili yarıyıl başlangıcından itibaren iki hafta içinde kayıtlı oldukları bölüm başkanlıklarına 

şahsen veya posta yolu ile yaparlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlıyken, özel öğrenci olarak Üniversitemiz 

bölüm/programlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin başvurularını, ilgili 

dekanlık/müdürlüğe ilgili yarıyıl başlangıcından itibaren iki hafta içinde yapmaları gerekir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üniversitemiz Öğrencilerinin Başka Bir Üniversiteden 

Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları 

 

MADDE 7 - (1) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim 

görmek isteyen Üniversitemiz öğrencilerinin, başvuru dilekçelerine eklemeleri gereken 

belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Mazeretini gösteren resmi belge, 

b) Gitmek istedikleri bölüm ya da programın yarıyıl ya da yıl esasına göre hazırlanmış 

ders planı ve ders içerikleri, 

(2) Başvuru, öğrencinin gitmek istediği bölüm/programın hangi derslerinin eşdeğer 

kabul edileceğini gösteren ilgili bölüm kurulu kararı dikkate alınarak ilgili birim yönetim 

kurulunda karara bağlanır. Birim yönetim kurulunun uygun bulunan kararı Rektörlük 

aracılığıyla öğrencinin gitmek istediği Üniversite Rektörlüğü’ne bildirilir. 

(3) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir. 

(4) Öğrencinin Üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder ancak özel öğrenci 

olarak ders aldığı kurumun ve programın diplomaya ve statüye yönelik öğrencilik haklarından 

yararlanamaz. 

(5) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere ilişkin başarı notlarının 

Üniversitemizdeki karşılıkları, Üniversitemizde bu konuda geçerli mevzuat çerçevesinde, 

ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

(6) Özel öğrenciler, Üniversitemizdeki bölümde/programda o dönem ders alıp 

almadığına bakılmaksızın, öğrenci katkı payını tam olarak ödemeye devam ederler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Başka Üniversite Öğrencilerinin Üniversitemizden 

Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları 

 

MADDE 8 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Üniversitemiz 

birimlerinde özel öğrenci statüsüyle ders alabilmelerinin koşulları şunlardır: 

a) Kayıtlı olduğu üniversitenin mevzuatına uygun olarak alınan kararı dilekçesine 

ekleyerek ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvuru yapar. Öğrencinin kabul edilip edilmeyeceğine, 

ilgili birim yönetim kurulunda karar verilir. 

b) Üniversitemizdeki özel öğrencilik süresince, Üniversitemizin diploma veya statüye 

yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

c) Üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, ders kaydı, sınav ve 

başarı değerlendirmesinde, Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine 

tabidirler. 

ç) Kayıt yaptırdıkları derslerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı tarafından, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yazılı olarak gönderilir. 

c) Üniversitemizdeki özel öğrencilik süresini tamamlayan öğrenci, ayrılmadan önce 

ilişik kesme işlemini yapıp, geçici kimlik kartını teslim etmek zorundadır. 

d) Bitlis Eren Üniversitesi ile eğitim-öğretim protokolü bulunan yerli/yabancı 

yükseköğretim kurumlarında özel öğrenciler için ilgili protokollerdeki hükümler uygulanır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 
MADDE 9 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 12- (1) 14.11.2014 tarih ve 2014-09/III sayılı Senato kararıyla kabul edilen Bitlis 

Eren Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge Senatoda kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK BAŞKA ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖRME İSTEK FORMU 

 
ÖĞRENCİYE İLİŞKİN BİLGİLER: 

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL  

BÖLÜM/PROGRAM  

ÖĞRENCİ NUMARASI  TC KİMLİK NO  

ADI ve SOYADI  

KAYIT YAPTIRDIĞI YIL  ÖSYS GİRİŞ PUANI  

TELEFON  

E-MAIL:  

 

ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK ÖĞRENİM GÖRÜLMEK İSTENEN ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN BİLGİLER 
 

ÜNİVERSİTE  

FAKÜLTE  

BÖLÜM  

KAYIT YILINDA PROGRAMIN 

ÖSYS TABAN PUANI 
ÖSYS-20   / 

GEÇME SİSTEMİ MUTLAK BAĞIL 

GEÇME NOTU  

ÖĞRENİM 

DÖNEMİ/DÖNEMLERİ 
20  / 20 GÜZ ve/veya 20  / 20 BAHAR 

 

MAZERET : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 /20 Eğitim - Öğretim Yılında yukarıda belirttiğim mazeretim nedeniyle özel öğrenci olarak 

öğrenim görmek istiyorum. Mazeretime ilişkin belgeler ekte sunulmuş olup, verdiğim bilgilerin 

doğruluğunu onaylar, gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

 

 
 

tarih/imza 

 

 

 

 

 

 

Bölüm  Başkanı Dekan/Müdür 


