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T.C. 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim mevzuatında yer verilen “özel öğrenci” statüsünde başka bir 

yükseköğretim kurumundan eğitim almak isteyen Üniversitemiz ön lisans ve lisans öğrencileri ile başka 

bir yükseköğretim kurumu ön lisans ve lisans öğrencisi iken Üniversitemiz öğretim programlarında eğitim 

almak isteyen öğrencilerin uyması gereken kabul koşullarını, özel öğrencilik sürelerini, alabilecekleri ders 

yükünü, öğrenci katkı paylarını, öğrencilik hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere, Bayburt 

Üniversitesi Senatosu tarafından çıkarılmıştır.  

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14.üncü maddesi ile 24.04.2010 tarih 

ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim kurumlarında Ön lisans 

ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi 

Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) (Değişik: Sen.29.9.2021/2021-126) Bu Yönergede geçen;  

a) Birim: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu,  

b) ÖİDB: Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,  

c) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup özel durumu, sağlık ve benzeri 

nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime 

devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,  

ç) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,  

d) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,  

e) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,  

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu, 

g) Yönetim Kurulu: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,  

ğ) Yönetmelik: Bayburt Üniversitesinin ilgili Eğitim-Öğretim Yönetmeliklerini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Uygulama İlkeleri 

 

MADDE 4– (1) Özel Öğrencilik statüsünde başka bir Üniversitede eğitim alan/alacak olan öğrenciler için 

uygulama ilkeleri;  

a) Öğrencilerin, başvuru dilekçeleri ile birlikte; 

1) (Değişik: Sen.29.9.2021/2021-126) Özel durumlar nedeni ile yapılacak başvurularda; son 3 ay 

içerisinde düzenlenmiş ve aşağıdaki durumları içerir mazeret belgesini/belgelerini bağlı bulundukları 

birime sunmaları gerekir. 

a) Öğrencinin, sağlık sorunlarından dolayı birinci derece aile üyelerinden birine bakmakla yükümlü 

olduğunu bildirir belgesini, 

b) Maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini Üniversitede devam ettirmesinin mümkün 

olmadığına ilişkin özel durumu bildirir belgesini, 



c) Birinci derece aile üyelerinin Afet, Yangın, Sel vb. durumlar ile karşılaştığını gösterir belgesini, 

ç) Cumhuriyet Savcılığından alınmış özel durumu bildirir belge, 

2) (Değişik: Sen.29.9.2021/2021-126) Sağlık sorunları nedeni ile yapılacak başvurularda; son 3 ay 

içerisinde düzenlenmiş ve gerekli tedavinin Bayburt ilinde yer alan sağlık kurumlarında yürütülemeyeceği 

ile özel öğrenci statüsünde eğitim alınacak Üniversitenin bulunduğu ildeki sağlık kurumunda tedavinin 

yürütülebileceğine ilişkin resmî belgeleri bağlı bulundukları birime sunmaları, 

3) (Değişik: Sen.29.9.2021/2021-126) (1) ve (2) ‘nci fıkralar kapsamında özel öğrencilik statüsünden 

faydalanmak isteyenler; eğitim almak istedikleri üniversiteden alabileceği ders/dersler ile kredi ve 

içeriklerinin belirtildiği belgeyi bağlı bulundukları birime ilgili döneme ait akademik takvimde belirtilen 

tarih aralığında sunmaları gerekmektedir. Başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular ilgili dönem için 

değerlendirmeye alınmaz. Sonraki dönemler için öğrenciler aynı usulle akademik takvimde belirtilen 

tarihlerde tekrar başvuru yapabilirler. Hazırlık sınıfı ve özel yetenek ile öğrenci kabul eden programların 

öğrencileri, Üniversitemize kayıt yaptırdığı yıldaki ÖSYM kılavuzunda belirtilen özel koşulları sağlayan 

Üniversitelerin ilgili veya eşdeğer programları için başvuru yapabilirler. 

b) Öğrencinin, karşı üniversitede eğitim alacağı dönemler ve bu dönemlere ait derse/derslere ilişkin ilgili 

birimin yönetim kurulu kararı gerekir. Ayrıca öğrenciler, kabul edildikleri her dönem için ilgili dönem 

başlamadan önce karşı Üniversitede açılan derslerden almak istedikleri dersler ile ilgili birimine başvuru 

yapması gerekir. 

c) (Değişik: Sen.29.9.2021/2021-126) Özel Öğrencilik başvurusunun kabul edilmesi için; ilgili birime ait 

yönetim kurulunun olumlu görüşü doğrultusunda Üniversitemiz Senatosu kararı ile karşı Üniversiteye ait 

karar gerekir. Üniversitemiz Senatosunun kararı ile karşı Üniversiteye ait kararın olumlu olması halinde, 

Öğrencinin Bayburt Üniversitesindeki öğrencilik hakları devam eder ve özel öğrenci statüsünde eğitim 

aldığı kurumun diplomaya yönelik öğrencilik haklarından yararlanmadan karşı üniversitede eğitim alır. 

ç) Özel öğrenci statüsünde alınan derslere ilişkin başarı notlarının Üniversitemizdeki karşılıkları, ilgili 

birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir.  

d) Özel öğrenci statüsünde eğitim alan öğrenci aynı dönemde Üniversitemizde kayıtlı olduğu programdan 

da ders alabilir; bu durumda, özel öğrenci statüsünde aldığı ders/derslerin kredileri ile kendi programında 

aldığı ders/derslerin kredileri toplamı, Üniversitemiz Senatosu’ nun belirlediği üst sınırı aşamaz.  

e) Özel öğrencilik süresi, öğrenim süresinden sayılır.  

f) Özel öğrenciler, özel öğrencilik dönemleri boyunca Bayburt Üniversitesindeki öğrenim ücretini/katkı 

payını ödemeye devam ederler. 

g) (Ek: Sen.27.11.2019-188/15) Eğitim hayatı boyunca karşı üniversitede eğitim alan/alacak öğrenciler; 

ilgili üniversitenin müfredatlarını tamamladıkları ve mezuniyet aşamasına geldiklerinin bildirilmesi 

halinde, intibak işlemleri yapılırken; programın müfredatı değil programın yeterlilikleri dikkate alınarak 

başarılı olduğu tüm dersler kredi/ECTS’leri ile sayılır ve mezuniyet işlemleri yapılır. 

ğ) (Ek: Sen.29.9.2021/2021-126) Özel öğrencilik başvurusu için; Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince disiplin cezası almamış olması gerekir. 

4) (Ek: Sen.30.06.2021-56/07) Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem 

yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun 

kararıyla uzatılabilir: 

a) Öğrencinin, Üniversitemize kayıt yaptırmasından sonra Bayburt ilinde tedavisi mümkün olmayan ciddi 

bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet 

üniversitesi hastanesinden almış olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olması. 

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini Üniversitede devam 

ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması. 

 

MADDE 5- (1) Özel Öğrencilik statüsünde Üniversitemizde eğitim almak isteyen/alan öğrenciler için 

uygulama ilkeleri;  



a) Üniversitemizde eğitim almak isteyen öğrencilere ait evrakların; bağlı bulundukları Üniversitenin ilgili 

birimleri tarafından, Üniversitemizin ilgili birimine gönderilmesi gerekmektedir. 

b) (Değişik: Sen.27.11.2019-188/15) Özel öğrencilik başvurusunun kabulüne veya reddine, ilgili birim 

yönetim kurulu karar verir. Karar, ilgili üniversiteye bildirilmek üzere ÖİDB’ ye gönderilir. 

c) Özel öğrencilik başvurusu kabul edilen öğrenciler, Üniversitemizin diplomaya yönelik öğrencilik 

haklarından yararlanamaz. 

ç) Özel öğrencilik statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek dersin/derslerin kredi/ECTS’ lerinin toplamı, 

Üniversitemiz Senatosu’ nun belirlediği üst sınırı aşamaz.  

d) Öğrencinin öğrenim gördüğü süre içerisinde; eğitim-öğretime ilişkin değerlendirmeleri, Bayburt 

Üniversitesinin ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

e) (Değişik: Sen.27.11.2019-188/15) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye ait başarı durum 

belgesi; ÖİDB tarafından ilgili yükseköğretim kurumuna yazılı olarak gönderilir. 

f) (Ek: Sen.30.06.2021-56/07) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı 

öğrenciler, özel öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir. 

g) (Ek: Sen.29.9.2021/2021-126) Özel öğrencilik başvurusu kabul edilen öğrenciler ders kayıtları için 

akademik takvimde belirtilen ders kayıtlanma tarihlerinde eğitim alacakları Birime ders kayıtları için 

başvuru yapmaları gerekir. 

 

MADDE 6- (1) Özel Öğrencilik statüsünü sona erdiren haller:  

a) Başvuru esnasında kabul edilen özel öğrencilik süresinin sona ermesi, 

b) Öğrencinin, dilekçe ile ilgili birime müracaat etmesi ve ilgili yönetim kurulunun özel öğrencilik 

statüsünün sona ermesine ilişkin karar alması, 

c) Öğrencinin, özel öğrencilik statüsü şartlarını taşımadığının anlaşılması, 

ç) Öğrencinin, kayıtlı olduğu Üniversite ile ilişiğinin kalmaması, 

d) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre 

Yükseköğretim Kurumlarından en az uzaklaştırma cezasını gerektiren bir suç veya fiili işlediğinin tespiti 

ve ilgili Yönetim Kurulunun “özel öğrenci statüsünün sona ermesi” gerektiği yönünde karar vermesi, 

e) İlgili yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer hallerde özel öğrencilik statüsü sona erer. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 7- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve senato kararları 

uygulanır.  

 

Yürürlük  

MADDE 8- (1) Bu Yönerge Bayburt Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren 

yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

MADDE 9- (1) Bu Yönergeyi Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

Yapılan Değişikliğin Kabul Edildiği Senato’nun 

Tarihi Sayısı 

27.11.2019 188/15 

30.6.2021 56/07 

29.9.2021 2021-126 

 


