
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı birimlerin 

aynı düzeydeki programlarından ders almak isteyen ve İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı 

birimlerin programlarına kayıtlı olup, başka bir üniversitenin aynı düzeydeki programlarından 

ders almak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi hariç ön lisans 

ve lisans programlarından ders alacak özel öğrenciler ile diğer yükseköğretim kurumlarından 

özel öğrenci olarak ders alacak İzmir Bakırçay Üniversitesi öğrencilerini kapsar. 
 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesi ile 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,  

Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik’in 22. maddesi ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunu, 

b) Birim Yönetim Kurulu: İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul ve 

meslek yüksekokulu yönetim kurullarını, 

c) 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, 

ç) Mazeret Durumu: Sağlık, can güvenliği, doğal afet ya da aile birliği nedeniyle kişinin 

bulunduğu yerde eğitimine devam edememesi durumunu, 

d) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosu’nu, 

e) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesi’ni, 

f) Yönetim Kurulu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu, ifade eder. 



İKİNCİ BÖLÜM 

Özel Öğrenci Kabul Şartları, Başvuru Süreci, Değerlendirme ve Kontenjanlar 

 

Özel Öğrenci Kabul Şartları 

MADDE 5- (1)Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin özel öğrenci statüsünden 

yararlanabilmeleri için; 

a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri 

gereğince disiplin cezası almamış olması, 

b) Ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir. 

(2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencinin, öğretim dili yabancı dil 

olan programlardan da ders alabilmesi için yabancı dil düzeyinin yeterli olduğunu belgelemesi 

gerekir. 

(3) Öğrenciler kayıtlı oldukları programların eşdeğeri olan programlardan ders alabilirler. 

(4) Önlisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki yarıyılını 

tamamlayan öğrenciler özel öğrenci olarak başvurabilir. 

 

Mazeret Durumlarında Özel Öğrenci Kabul Şartları 

MADDE 6- (1) Mazeret durumunda ağırlıklı genel not ortalaması ve süre şartı aranmaz. 

Mazeret durumlarının belgelendirilmesi koşuluyla; 

a) Öğrencinin kendisinin veya tıbben yahut ekonomik açıdan bakmakla yükümlü olduğu 

birinci dereceden yakınının sağlık sorunlarının bulunması, 

c) Öğrencinin can güvenliğinin tehlikede olması, 

ç) Öğrencinin kendisinin veya tıbben ya da ekonomik açıdan bakmakla yükümlü olduğu 

birinci dereceden yakınının afete maruz kalması, 

d) Öğrencinin kendisinin ya da eşinin zorunlu tayine tabi olması şeklindedir. 

 

Mazeret Durumlarının Belgelendirilmesi 

MADDE 7- (1) Mazeret durumlarında aşağıdaki belgeler aranır. 

a) Sağlık durumlarında tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu, 

b) Can güvenliği durumunda güvenliğin tehlikeye düştüğü yerin savcılık makamından 

alınacak belge, 

c) Doğal afet durumunda ilgili yerle ilgili doğal afet ilanı, 

ç) Tayin durumunda kendisinin ya da eşinin görev yeri belgesi başvuru evrakları arasına 

eklenir. 

 

İstisnai Durumlar 

MADDE 8- (1) Özel öğrenci kabulüne ilişkin şu haller özellik arz etmektedir: 

(a) Öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez. 

(b) Birden fazla programa özel öğrenci olarak başvurulamaz. 

(c) Araştırma görevlileri özel öğrenci olamaz. 

(ç) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci gönderilmez ve kabul edilmez. 



Başvuru Süreci 

MADDE 9- (1) Özel öğrenci olarak başvurular, en geç sonraki yarıyılın ya da yılın ders 

başlangıç tarihinden on iş günü öncesine kadar ilgili birime şahsen veya posta yolu ile yapılır. 

(2) Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Üniversite sorumlu 

değildir. 

 

Bir Yükseköğretim Kurumuna Kayıtlı Olan Adaylardan Başvurusu Sırasında Aranan 

Belgeler 

MADDE 10- (1) Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup Üniversitemiz 

programlarında özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler, bir dilekçe ekinde aşağıda 

belirtilen belgelerle birlikte, ilgili birime başvurur: 

a) Öğrenci belgesi, 

b) Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge, 

c) Not durum belgesi, 

ç)Yabancı dille eğitim yapılan programlara başvuracak öğrencilerin yabancı dil 

yeterliliğine ilişkin belge, 

d) Öğrencinin yerleştirme puanına ilişkin belge, 

e) Mazeret durumu nedeniyle başvurularda ilgili maddede belirtilen belge. 

 

 

Başvuruların İncelenmesi, Karara Bağlanması, İlanı ve Kayıtlar 

MADDE 11- (1) Özel öğrencilik başvurularının alınması, değerlendirilmesi, 

sonuçlandırılması ve ilanı ilgili birimler tarafından yapılır. 

(2) Başka yükseköğretim kurumunda özel öğrencilik kapsamında ders almak isteyen 

öğrencilerimizin, almak istedikleri ders ya da derslerin içerik ve kredi bakımından denk 

olduğuna ve bu dersleri alıp alamayacağına dersi veren öğretim elemanının uygun görüşü 

üzerine ilgili birim yönetim kurulunca karar verilir. 

(3) Özel öğrencilik başvuruları kabul edilen öğrenciler akademik takvimde belirtilen derslerin 

başlaması haftasında ilgili birim tarafından ilan edilir. 

(4) Özel öğrencilik başvuruları kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı tarafından, ders kayıtları ise danışman öğretim elemanı kontrolünde öğrenci 

tarafından yapılır. 

 

 
Kontenjanlar 

MADDE 12- (1) Özel öğrenci kontenjanları, mazeretli öğrenciler hariç bölüm veya programın 

başvurulacak yarıyıldaki kayıtlı öğrenci sayısının %5’ini geçemez. 

(2) Kontenjanı aşan başvuru durumunda, değerlendirme ve sıralama, ÖSYM yerleştirme 

puanının %70’i ve ağırlıklı genel not ortalamasının %30’u toplanarak ilgili birim yönetim 

kurulu tarafından yapılır. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar 

Özel Öğrencilerin Hak ve Sorumlulukları 

MADDE 13- (1) Üniversitemize özel öğrenci olarak kayıt yaptıranlara Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı tarafından eğitim süresiyle sınırlı özel öğrenci kimlik kartı verilir. 

(2)Üniversitemizde özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciler Üniversitemizdeki haklarından 

yararlanamaz. 

(3) Üniversitemizde özel öğrenci olarak eğitimini tamamlayan öğrencilere kayıt oldukları 

dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. 

(4) Özel öğrenciler kaydedildikleri ders için; devam zorunluluğu, sınav, başarının 

değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda ilgili birimde uygulanan yönetmelik, yönerge ve 

uygulama esaslarında belirtilen kurallara uymak zorundadırlar. 

(5) Özel öğrenciler Üniversitenin diğer öğrencileri gibi, aldıkları derslerin bütün koşullarına 

uymak ve derslerin bütün şartlarını yerine getirmek zorundadırlar. 

(6) Özel öğrenci kayıt işlemleri dönemlik olup, bir sonraki dönemlerde başvuru yapacak 

adayların tüm işlemleri tekrar yapması gerekir. 

(7) Her yarıyıl sonunda ilgili öğrencinin aldığı derslerin, isim, kredi not döküm belgesi, Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak öğrencinin kayıtlı olduğu kuruma gönderilir. 

 

Ders Yükü 

MADDE 14- (1) Özel öğrencilerin ders yükü toplamı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans,  

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen maksimum limitleri geçemez. 

(2) Özel Öğrenciler, statüleri devam ederken, kayıtlı oldukları kurumdan da ders almaya devam 

edebilirler ancak bu durumda ders yükü miktarı bu maddenin 1. fıkrasındaki sınırı aşamaz. 

(3) Üniversitede kayıtlı bir öğrencinin, başka bir kurumdan aldığı dersler, ilgili birim yönetim 

kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programdaki yükümlülüklerinin yerine sayılır. 

(4) Üniversite öğrencilerinin diğer kurumlardan aldıkları derslerin intibakları ilgili birim 

yönetim kurulu kararı ile ders içerikleri, ulusal kredileri vb. hususlar dikkate alınarak 

Üniversite’nin ilgili mevzuatına göre yapılır. 
 

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri 

MADDE 15- (1) Öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder. 

(2) Başka yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders alan öğrencilerden ilgili yarıyıl 

için katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin intibak işlemleri yapılmaz. 
 

Özel Öğrencilik Süresi 

MADDE 16- (1) (Değişik: 23.06.2021 Tarihli ve 15-1 Sayılı Senato Kararı) Öğrenci, özel öğrencilik 

imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir. Bu süre, öğrencinin talebi ve aşağıdaki şartlar 

çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun Kararıyla uzatılabilir: 

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet 

edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var 

olan hastalığının 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 kurulunun teklifinin olması. 

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel 

öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir.



 

Özel Öğrencilik Statüsünün Sona Ermesi 

MADDE 17-(1) Öğrencinin özel öğrencilik statüsü sürenin dolması dışında aşağıdaki 

durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile sona erer: 

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre uyarı dışında 

bir ceza alması, 

b) Başvuru sırasında beyan edilen özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının 

ortadan kalkması ve bunun Üniversite tarafından tespit edilmesi, 

 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Üniversitemiz Öğrencilerinin Özel Öğrencilik Statüsü 

 

Başka Yükseköğretim Kurumlarında Özel Öğrencilik 

MADDE 18- (1) Özel öğrenci olarak ders alınacak yükseköğretim kurumunun “özel öğrenci” 

kabulüne ilişkin olumlu kararı gerekir. 

(2) Başka bir yükseköğretim kurumuna özel öğrenci olarak kaydolanların Üniversitemizde 

öğrencilik hakları devam eder. 

(3) Özel öğrencilik süresi sona erenler, intibak işlemleri için özel öğrenci olduğu kurumdan 

aldığı onaylı not döküm belgesini en geç takip eden yarıyılın final sınav döneminin başlangıç 

tarihine kadar ilgili birime teslim eder. 

(4) Başka yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak eğitim gören öğrencilerimizin, 

Üniversitemizde o yarıyıl ders alıp almadığına bakılmaksızın, kayıt yenileme işlemini yapması 

gerekmektedir. 

(5) Üniversitemizde kayıtlı bir öğrencinin, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan 

aldığı dersler, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programdaki 

yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. 
 
 

 

 
 

 
 

Hüküm bulunmayan haller 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

MADDE 19- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ve Senato kararları uygulanır. 
 

Yürürlük 

MADDE 20- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 

MADDE 21- (1) Bu Yönerge hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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