BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı özel öğrenci statüsünde; başka üniversitelerden Bülent
Ecevit Üniversitesinde ders alacak olan önlisans veya lisans öğrencileri ile başka bir üniversiteden
ders alacak olan Bülent Ecevit Üniversitesi önlisans veya lisans öğrencilerine ilişkin husus ve
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22. ve 24. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulunu,
b) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda
yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuarlarda konservatuar yönetim kurulunu, meslek
yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
c) Özel Durumlu Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin;
kendi istekleri üzerine kendi üniversitelerindeki hakları saklı kalmak kaydıyla, bu yönergenin
5.maddesinde tanımlanan özel durumları nedeniyle üniversitenin aynı düzeyindeki programından ders
alan veya üniversitede kayıtlı olan öğrencilerin hakları saklı kalmak kaydıyla bu yönergenin 5.
maddesinde tanımlanan özel durumları nedeniyle, kendi istekleri üzerine herhangi bir yükseköğretim
kurumunun aynı düzeydeki programından ders alan öğrenciyi,
ç) Özel Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin; kendi
üniversitelerindeki hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri üzerine, Özel Öğrenci olarak üniversitenin
aynı düzeyindeki programından ders alan öğrenciyi veya üniversitede kayıtlı olan öğrencilerin istekleri
üzerine herhangi bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki programından ders alan öğrenciyi,
d) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesi’ni,
g) Üniversite Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmelikleri : 28/08/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini,
Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini, Bülent
Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini, Bülent Ecevit
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini, 09/07/2010 tarihli
ve 27636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini, 15/09/2013 tarihli ve 28766 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini,
09/10/2009 tarihli ve 27371 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini, 09/02/2014 tarihli ve 28908 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
MADDE 4- (1) Yıllık programlar için en az bir yıl, diğer programlar için en az bir yarıyılını,
tamamlayan öğrenciler özel öğrenci statüsüyle öğrenim görmek için başvurabilirler.
(2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin yabancı dilde öğretim yapan
programlardan özel öğrenci statüsünde ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
geçerli mevzuatlar hükümleri çerçevesinde belgelemeleri gerekir.
(3) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir
(4) Özel öğrencinin ders yükü, kayıtlı olduğu üniversitenin ön lisans, lisans eğitim öğretim sınav
yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. Devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde özel öğrenci
olarak öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumunun önlisans, lisans eğitim öğretim sınav
yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(5) Özel öğrencinin, özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunda öğrencilik hakları
devam eder, ancak özel öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumundan diploma talep edemez.
(6) Özel öğrenciler,
kurumuna öderler.

öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini kayıtlı oldukları yükseköğretim

Olağanüstü ve Özel Durumlarda Özel Öğrenci Statüsünden Yararlanma
MADDE 5- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde
görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü
oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her
sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı
oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim
kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı
ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.
(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet
hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş
yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı
ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim
kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı
kapsamı dışında değerlendirir.
(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının üniversiteye başvuruları,
kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu üniversite yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı Bülent Ecevit
Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde yapılır.
(4) Öğrencinin hastalığı, sağlık sorunları nedeniyle ailesine bakmakla yükümlü olması, güvenliği gibi
durumlar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından özel durumlar olarak kabul edilebilir.
(5) Özel durumlarda başvurunun kabul edilebilmesi için aday öğrenci ilgili yükseköğretim kurumunun
kararı ile birlikte, başvurudan önceki 2 ay içerisinde tam teşekküllü bir hastaneden alınmış ve
onaylanmış sağlık kurulu raporunu veya özel durumu ile ilgili belgeleri sunmak zorundadır. Aday
öğrencinin özel öğrencilikten faydalanılıp faydalanmayacağına ilgili yönetim kurulunun önerisi ile
Senato tarafından karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üniversite Öğrencilerinin Başka Bir Yükseköğretim
Kurumundan Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları

MADDE 6- (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders almak isteyen
üniversite öğrencisinin almak istediği bölüm tarafından onaylı derslerin kredi ve içeriklerini gösteren
dokümanı dilekçesine ekleyerek eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde
kayıtlı olduğu birime başvuru yapması gereklidir.
(2) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği derslerle,
kendi programındaki derslerin içerik ve kredi bakımından denkliği ve başvurusunun uygunluğu
konusunda ilgili yönetim kurulunun önerisi Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe gönderilir.
Başvurunun senato tarafından da kabulünden sonra başvuru sahibi özel öğrenciliğe hak kazanır.
(3) Özel öğrencilerin, intibakları ilgili birimlerine ait eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri ile Bülent
Ecevit Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başka Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinin
Üniversitede Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları
MADDE 7- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte olan öğrencilerin üniversite
programlarından özel öğrenci olarak ders almak istemeleri halinde kayıtlı oldukları yükseköğretim
kurumunun senato kararını dilekçesine ekleyerek eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç
bir ay içinde üniversitenin ilgili birime başvuru yapmaları gereklidir.
(2)Üniversitenin ilgili akademik biriminin yönetim kurulu, özel öğrenci başvurularını bu yönerge
ilkeleri doğrultusunda değerlendirir ve başvurunun kabulü veya reddi yönünde karar verir. Kabul
yönünde alınan yönetim kurulu kararı Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlüğe
gönderilir. Başvurunun senato tarafından da kabulünden sonra başvuru sahibi özel öğrenciliğe hak
kazanır.
(3)Öğrenciler, Üniversitede öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı
değerlendirmesinde Bülent Ecevit Üniversitesinin ilgili eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği
hükümlerine tabidirler.
(4)Üniversiteye özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından geçici öğrenci kimlik kartı verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu kimlik
kartını iade eder.
(5)Özel statüde öğrenim gören öğrencinin üniversitede aldığı dersler ve başarı durumu, yarıyıl veya
yılsonunda; ilgili birimce öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yazılı olarak bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
MADDE 8- Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda Yükseköğretim Kurumları’nda Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversite Eğitim-Öğretim Sınav
Yönetmelikleri uygulanır.
MADDE 9- Bu yönerge Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer.
MADDE 10- Yönerge hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

13.03.2015 tarihli ve 2015/07-18 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

