23 Aralık 2016 CUMA

Sayı:2016/14/10

YÖNERGE
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BOLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı Bursa Teknik Üniversitesine bağlı akademik birimlerin lisans düzeyindeki
diploma programlarına kayıtlı olup, başka bir üniversitenin aynı düzeydeki diploma programlarından ders/dersler almak isteyen
öğrenciler ile başka bir üniversitenin lisans öğrencilerinin Bursa Teknik Üniversitesine bağlı akademik birimlerindeki aynı
düzeydeki diploma programlarından ders/dersler almak isteyen öğrenciler, mezun öğrenciler ve bir yükseköğretim kurumu
öğrencisi olmayıp özel öğrenci statüsünde ders/dersler almak isteyen kişilerin özel öğrencilik koşullarına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmeliğin 22.maddesi, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Teknik Üniversitesi’nde özel öğrencilikle ilgili eğitim-öğretim uygulamaları bu
yönerge çerçevesinde yürütülür.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu yönergede geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalaması,
b) Akademik Birim: İlgili Fakülte
c) Akademik Birim Yönetim Kurulu: İlgili akademik birimlerin yönetim kurulunu,
ç)Diploma Programı: Fakülte veya bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere, lisans diploması
düzenlenen programları,
d) Düzey: Lisans diploma programlarından her birini,
e) Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’i
aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
f) Kredi: Öğrencinin alması gereken derslere ait AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisini,
g) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü,
kazanımı edinmek isteyen veya madde 4’de tanımlanan özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi
üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi veya
lisans programlarda belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak amacıyla, ders ücreti karşılığında ders almak
isteyen ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile üniversitemiz derslerine kaydı yapılan öğrenciyi,
ğ) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,
i) Yönetmelik: Bursa Teknik Üniversitesi’nin Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Kabul Şartları, Gerekli Belgeler ve Özel Öğrencilik Süresi
Özel Öğrencilik Kabul Şartları
MADDE 4 - (1) (Değişik:28/05/2021 tarih ve 2021-04-03 sayılı Senato Kararı) Lisans programlarının en az iki
yarıyılını tamamlayan ve AGNO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan Üniversitemiz öğrencileri ve diğer üniversite öğrencileri
“özel öğrenci” olarak başvurabilir. Yönetmeliklerinde yüzlük not sistemi uygulayan diğer üniversite öğrencileri içinse
“Yükseköğretim Kurulu’nun 4’lük sistemin 100’lük sistemde eşdeğerliliğitablosu” esas alınır.
(2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin yabancı dilde öğretim yapan programlardan
özel öğrenci statüsünde ders alabilmeleri için Bursa Teknik Üniversitesi ilgili yönetmeliklerince belirlenen yabancı dil
yeterlilik koşullarını sağlamak zorundadır.
(3) Özel öğrenci, aynı yarıyılda, ders programının çakışmaması şartıyla, kendi yükseköğretim kurumundan ders
almayı sürdürebilir.
(4) Lisans programlarında özel öğrencilikte geçen süre, öğrenim süresinden sayılır.
(5) Özel öğrencinin ders yükü, kayıtlı olduğu üniversitenin lisans eğitim- öğretim sınav yönetmelikleri hükümlerine
göre belirlenir. Devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde ise, özel öğrenci olarak öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim
kurumunun, lisans eğitim öğretim sınav yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(6) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci gönderilmez ve kabul edilmez.
(7) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince disiplin cezası almamış olmaları
gerekir.
(8) Yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları ön lisans veya lisans programlarına merkezi yerleştirme puanı ile
kayıtlanan öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki puanının, özel öğrenci olarak öğrenime devam edeceği programın aynı yıldaki
taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

(9) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan kişiler ile aşağıdaki özel durumdaki öğrenciler için birinci,
yedinci ve sekizinci fıkra koşulları aranmaz.
a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi
mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet
üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.
b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda
devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulu kararı olması.
Başvuru için Gerekli Belgeler ve Başvuru Süresi
MADDE 5 – (Değişik:28/05/2021 tarih ve 2021-04-03 sayılı Senato Kararı) (1) Özel öğrenci olarak ders almak
isteyen öğrencilerin, dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen
tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapması gerekir.
a) Bir yükseköğretim kurumundan mezun olup, lisans programlarından ders almak isteyenler için not durum belgesi
(Transkript) ve diploma fotokopisi Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler için,
b) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler için,
1) Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge,
2) Not durum belgesi (transkript),
3) Sağlık sorunları nedeniyle başvurularda, devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık
kurulu raporu,
4) Maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam
ettirmesi mümkün olmayan durumdaki başvurularda bu duruma ilişkin üniversite yönetim kurulu kararı,
5) Öğrencinin yerleştirme puanına ilişkin belge,
6) Yabancı dille eğitim yapılan programlara gelecek öğrencilerin yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge.
Özel öğrencilik süresi
MADDE 6 - (1)–(Değişik:28/05/2021 tarih ve 2021-04-03 sayılı Senato Kararı) Özel öğrencilik imkânından bir
program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre öğrencinin talebi ve ancak 4’üncü maddenin dokuzuncu fıkrasındaki
şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir.
(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkânından
en fazla iki dönem yararlanabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim
Öğrencinin hak ve yükümlülükleri
MADDE 7- (1) Özel öğrencilikte öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.
(2) Özel öğrenci statüsündeki tüm öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, ilgili Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.
(3) Özel öğrenci statüsü süresince, misafir olduğu üniversitenin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik
haklarından yararlanamaz.
(4) Özel öğrenciliği süresince Bursa Teknik Üniversitesinin ve özel öğrencisi olduğu birimin kayıtlı öğrencilerinin
uymak zorunda olduğu devam, sınav, disiplin vb. kurallarına, yönetmelik ve akademik takvim esaslarına uymak, sürecin tüm
aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.
(5) Özel öğrencilik süresi içinde bitmeyecek olan uygulamalı çalışmalar ve projelerde yer alamaz.
Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin diğer üniversitelerden ders alması
MADDE 8- (1) Üniversitemiz lisans öğrencileri, öğrencilik statüleri devam etmek kaydıyla, başka bir üniversitenin
lisans programından aşağıdaki koşullar ile "özel öğrenci" olarak ders/dersler alabilirler.
a) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrencinin almak istediği derslere
ait ilgili bolüm başkanlığı tarafından onaylı kredi ve içeriklerini gösteren ilgili dokümanı dilekçesine ekleyerek kayıtlı olduğu
akademik birime akademik takvimde belirtilen ilgili dönemin kayıt yenileme döneminden en az 10 (on) iş günü öncesine kadar
başvuru yapması gereklidir.
b) İlgili akademik birim yönetim kurulu, özel öğrenci başvurularını, öğrencinin özel öğrenci olarak başka bir
üniversitenin lisans programlarından almak istediği, ders/derslerin kendi programındaki ders/derslerle içerik ve kredi
bakımından en az %80 eşdeğer olup olmadığına ve hangi ders/dersleri alabileceğine, kaç öğretim yarıyılı/yılı gideceğine, bölüm
başkanlığının görüşü de değerlendirmeye alarak kabul veya reddine karar verir. Kabulü halinde başvuru sahibi özel öğrenciliğe
hak kazanır.
c) Başka üniversitelerden özel öğrenci olarak ders alan Üniversitemiz öğrencilerinin, almış oldukları derslerin
intibakları Üniversitemiz “Lisans Programları Muafiyet Sınavları, Ders Eşdeğerlik, İntibak, Usul ve Esasları” kapsamında ilgili
akademik birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
ç) Özel öğrencilik talebinde bulunan öğrenci, özel öğrenci olarak aldığı ders/derslerin yanı sıra, Üniversitemizdeki
programlarından da ders almayı sürdürebilir. Bu durumda özel öğrenci olarak aldığı ders veya derslerin kredileri ile kendi
programındaki aldığı derslerin kredileri toplamı, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde
belirtilen kredi limitlerini aşamaz.
d) Başka bir üniversiteden alınan derslere ilişkin başarı notlarının Bursa Teknik Üniversitesi’ndeki karşılıkları, ilgili

diploma programının bağlı olduğu fakülte yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
e) Üniversitemize kayıtlı olup başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğrencinin üniversitemizdeki öğrencilik
hakları devam eder; ancak, özel öğrenci olarak ders aldığı kurumun ve programın diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik
haklarından yararlanamaz.
f) Öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu yarıyıl sonunda; ilgili birim tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili
birime yazılı olarak iletilir.
g) Özel öğrenciler, Üniversitemizdeki programından o yarıyıl ders alıp almadığına bakılmaksızın, Üniversitemizdeki
öğrenci katkı payını üniversitemize tam olarak ödemeye devam eder ve kayıt yenileme işlemini gerçekleştirir.
Diğer üniversite öğrencilerinin üniversitemizden ders alması
MADDE 9- (1) Başka bir üniversitenin lisans öğrencilerinin Üniversitemiz eşdeğer programlarından “özel öğrenci”
olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:
a) (Değişik:28/05/2021 tarih ve 2021-04-03 sayılı Senato Kararı) Özel öğrenci olarak, Üniversitemizden ders
almak isteyen başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi, kayıtlı olduğu üniversitenin kararıyla birlikte beşinci maddede
belirtilen ilgili evrakları dilekçesine ekleyerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ilan ettiği tarihlerde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na başvuru yapması gerekir. Üniversitemizin ilgili akademik birim yönetim kurulu özel öğrenci başvurularını,
bölüm başkanlığının görüşünü de alarak değerlendirir ve başvurunun kabulü veya reddine karar verir. Kabulü halinde başvuru
sahibi özel öğrenciliğe hak kazanır.
b) Öğrencinin Bursa Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı
değerlendirmesi Bursa Teknik Üniversitesi’nin ilgili Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
ç) Her eğitim-öğretim yılında ilgili dönem için özel öğrenci kontenjanları, diploma programının ilgili yılına ait
öğrenci kontenjanının %5’ini geçemez. Özel durumlar sebebiyle yapılacak başvurularda ise özel öğrenci kontenjanı dışında
değerlendirmeye alınır.
c) Özel öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu ilgili yarıyıl sonunda; ilgili akademik birimce öğrencinin kayıtlı
olduğu yükseköğretim kurumuna yazılı olarak bildirilir.
d) Öğrenci, Üniversitemizdeki “özel öğrenciliği” süresince, Üniversitemizin diplomaya veya statüye yönelik
öğrencilik haklarından yararlanamaz.
e) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin yabancı dilde öğretim yapan programlardan
özel öğrenci statüsünde ders alabilmeleri için Bursa Teknik Üniversitesi ilgili yönetmeliklerince belirlenen yabancı dil yeterlilik
koşullarını sağlamak zorundadır.
Mezun öğrencilerin üniversitemizden ders alması
MADDE 10- (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumu mezunu adayların Bursa Teknik Üniversitesi’nde lisans
programında ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:
a) Öğrencinin Bursa Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü süre içerinde kayıt, kabul, devam, sınav ve başarı
değerlendirmesinde Bursa Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinin hükümleri uygulanır.
b) İlgili dönem sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu; ilgili akademik birim tarafından onaylı transkript
olarak verilir.
c) Mezun öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı / öğrenim tutarı dönem kredi yüküne göre Üniversite Yönetim
Kurulunca belirlenir.
Özel öğrenci statüsünün sona ermesi
MADDE 11- (1) Özel öğrencilik statüsünden faydalanma şartlarının ortadan kalkması veya yükseköğretim
kurumlarında kayıtlı olmaksızın özel öğrenci statüsünde ders alanların öğrenim ücretini zamanında ödememesi durumunda,
ilgili yönetim kurulunun “özel öğrenci statüsünün sona ermesi” gerektiği yönünde karar vermesi halinde kayıt işlemindeki süre
dikkate alınmaksızın özel öğrenci statüleri sona erer.
(2) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil
nedeniyle
ceza
alması
halinde
özel
öğrencilik
statüsü
sona
erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, senato kararları ve birim
yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu yönerge Bursa Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 23/12/2016 tarih ve SEN-2016/14/10 nolu
kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu yönerge hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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