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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS ve LİSANS
ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- Bu Yönerge Yükseköğretim mevzuatında yer verilen “özel öğrenci” statüsünde başka bir
yükseköğretim kurumundan ders alacak Bayburt Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencileri ile başka bir
yükseköğretim kurumu ön lisans ve lisan öğrencisi iken Bayburt Üniversitesi öğretim programlarında ders
alacak 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- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14.üncü maddesi ile 24.04.2010 tarih ve
27561 sayılı Resmi 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- Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,
b) Rektörlük: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünü,
c) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,
e) Birim: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu,
f) Yönetmelik: Bayburt Üniversitesinin ilgili Eğitim-Öğretim Yönetmeliklerini,
g) Yönetim Kurul Kararı: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
h) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup farklı bir yükseköğretim ortamı,
kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi
üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı
tanınan öğrenciyi,
i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri
MADDE 4- Özel Öğrencilik kapsamında gelen veya giden öğrenciler için uygulama ilkeleri;
1) Başka bir Üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler;
a) Özel durumlar, sağlık ve benzeri nedenlerle özel öğrenci statüsünden faydalanmak isteyen
öğrenciler; Bağlı bulundukları birime dilekçe ile beraber mazeret belgelerini sunmaları
gerekmektedir.

b) Sağlık sorunları kapsamında yapılacak olan başvurularda; gerekli tedavinin Bayburt ilinde
yer alan mevcut sağlık kurumlarında yapılamayacağına dair belge ile özel öğrenci statüsünde eğitim
alınacak Üniversitenin bulunduğu ilde söz konusu tedavinin yürütülebildiği sağlık kurumundan
alınmış resmi belgenin başvuru ile birlikte tebliğ edilmesi gerekmektedir.
c) Özel öğrenci olarak başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencinin; alacağı
ders/dersler, kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı belge, haftalık ders programı ve mazeret
evraklarını dilekçesine ekleyerek birimine başvuru yapması gereklidir.
2) Üniversitemizde eğitim almak isteyen öğrenciler;
a) Özel öğrenci olarak Üniversitemizde ders almak isteyen öğrencilere ait evrakların; bağlı
bulundukları Üniversitenin ilgili birimleri tarafından, Üniversitemizin ilgili birimlerine
gönderilmesi gerekmektedir.
MADDE 5- Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin başka bir üniversitede “özel öğrenci” olarak ders
alabilmelerinin koşulları şunlardır:
a) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir üniversitede almak istediği dersin/derslerin, kendi
programındaki derse/derslere içerik ve saat bakımından denk olup olmadığına ve bu dersi/dersleri
alıp alamayacağına ilişkin ilgili birimin yönetim kurulu kararı gerekir.
b) Özel öğrenci olarak ders alınabilmesi için Üniversitemiz Senatosu ile ders alınmak istenen
Üniversitenin “Özel Öğrenci” kabulüne ilişkin olumlu kararı gerekir.
c) Öğrencinin Bayburt Üniversitesindeki öğrencilik hakları devam eder; ancak öğrenci özel öğrenci
olarak ders aldığı kurumun ve programın diplomaya yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.
d) Başka bir üniversiteden alınan derslere ilişkin başarı notlarının Bayburt Üniversitesindeki
karşılıkları, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
e) Özel öğrencilik talebinde bulunan öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı programın yanı sıra,
Bayburt Üniversitesindeki programından da ders almayı sürdürebilir; bu durumda, özel öğrenci
olarak aldığı ders/derslerin kredileri ile kendi programında aldığı derslerin kredileri toplamı,
Bayburt Üniversitesi Senato kararı ile belirlenen üst sınırları geçemez.
f) Özel öğrencilik süresi, öğrenim süresinden sayılır.
g) Özel öğrenciler, özel öğrencilik dönemleri boyunca Bayburt Üniversitesindeki öğrenci katkı payını
tam olarak ödemeye devam ederler.
MADDE 6- Başka üniversite öğrencilerinin Üniversitemiz programlarından “özel öğrenci” olarak ders
alabilmelerinin koşulları şunlardır:
a) Özel öğrencilik başvurusunun kabulüne veya reddine, ilgili birim yönetim kurulunun görüşü ile
Üniversitemiz Senatosu karar verir.
b) Özel öğrencilik durumu kabul edilen öğrenciler, Üniversitemizin diplomaya yönelik öğrencilik
haklarından yararlanamaz.
c) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredi/ECTS’lerinin toplamı, Bayburt
Üniversitesi öğrencileri için geçerli maksimum kredi/ECTS sınırını aşamaz.
d) Öğrencinin öğrenim gördüğü süre içerisinde; eğitim-öğretime ilişkin değerlendirmeleri, Bayburt
Üniversitesinin ilgili mevzuatlarına göre yapılır.
e) Özel öğrenciliği sona eren öğrenciye ait başarı durum belgesi; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından ilgili yükseköğretim kurumuna yazılı olarak gönderilir.
MADDE 7- Özel Öğrenci statüsünü sona erdiren haller:

a) Başvuru esnasında kabul edilen özel öğrencilik süresinin sona ermesi,
b) Öğrencinin, yazılı olarak özel öğrencilik hakkından feragat etmesi,
c) Öğrencinin, özel öğrenci statüsü şartlarını taşımadığının anlaşılması,
d) Öğrencinin, kayıtlı olduğu Üniversite ile ilişiğinin kalmaması,
e) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
uzaklaştırma veya çıkarma cezasını gerektiren bir suç veya fiili işlediğinin tespiti ve ilgili Yönetim
Kurulunun “özel öğrenci statüsünün sona ermesi” gerektiği yönünde karar vermesi halinde kayıt
işlemindeki süre dikkate alınmaksızın özel öğrenci statüleri hemen sona erer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve senato kararları
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 9- Bu Yönerge Bayburt Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 10- Bu Yönergeyi Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

