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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

ÖN LİSANS VE LİSANS ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, özel öğrenci statüsünde yurt içi veya yurt dışındaki başka 

yükseköğretim kurumundan ders alacak olan Uludağ Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencileri 

ile Uludağ Üniversitesi’nden ders alacak yurt içi veya yurt dışındaki başka yükseköğretim 

kurumunun ön lisans ve lisans öğrencilerine ilişkin husus ve hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2- (1)Bu Yönerge, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile  Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönetmelik”in 22. maddesi ve 06/07/2015 tarih ve 29408 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan "Uludağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin" 

9.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1)Bu Yönergede geçen; 

a) Birim   : İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu 

b) Rektör   : Uludağ Üniversitesi Rektörünü, 

c) Rektörlük  : Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü, 

d) Yönetim Kurulu : Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

e) Üniversite  : Uludağ Üniversitesini, 

f) Yönetmelik  :Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğini, 

 ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üniversitemiz Öğrencilerinin Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Özel Öğrenci 

Statüsüyle Ders Almaları 

 

MADDE 4-(1) Üniversitemiz öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci 

olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:  

a) Başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrenci, almak istediği derslere 

ait bölüm tarafından onaylı kredi ve ders içeriklerini gösteren dokümanı dilekçesine 

ekleyerek ilgili yükseköğretim kurumunun başvuru takvimine uyacak süre ve şekilde 

kayıtlı olduğu birime başvurusunu yapar. Tıp Fakültesi 4.,5.,6. Sınıf öğrencileri ile Diş 

Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin özel öğrencilik kapsamında almak 

istedikleri stajlar için, en geç staj başlangıç tarihinden 1 ay öncesine kadar kayıtlı olduğu 

birime başvuru yapmaları gereklidir. 

b) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği 

derslerin, kendi programındaki derslere içerik, kredi ve program bakımından denk olup 

olmadığına ve bu dersleri alıp alamayacağına kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu karar 

verir. 
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c) İlgili birim yönetim kurulu, özel öğrenci başvurularını, bölüm başkanlığının görüşünü 

alarak değerlendirir ve başvurunun kabulü veya reddine karar verdikten sonra karara 

bağlanmak üzere Üniversite Yönetim Kuruluna teklif eder. Yönetim Kurulunun kabulü 

halinde, Rektörlük tarafından başvuru sahibine ait evraklar değerlendirilmesi için ilgili 

Üniversiteye gönderilir.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başka Yükseköğretim Kurumundan Üniversitemizde Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Alma 

 

MADDE 5- (1)Başka bir yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Üniversitemiz programlarından 

özel öğrenci olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:  

 

a) Uludağ Üniversitesine Özel öğrenci olarak öğrenim görmek üzere başvuru yapabilmek 

için; 

1. Bir yükseköğretim kayıtlı öğrenci olup farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü kazanımı 

edinmek isteyenler (18 Mart 2016 tarih ve 29657 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca)* 

2. Yaşamı tehdit eden kronik hastalıkları olanlar:  

a. Tip I Diyabet mellitus 

b. Kronik kalp hastalığı 

c. Kronik karaciğer hastalığı (Kronik aktif hepatitler) 

d. Astım (ileri evre kontrolü güç) 

e. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 

f. Kronik böbrek yetmezliği 

g. Nefrotik hastalık tablosu 

h. Kanserler (Lösemi, lenfoma ve diğer solid kanserler)  

i. İmmün yetmezlik 

j. Hemofili 

k. Talasemi majör, Orak hücre anemisi, pansitopenik anemi 

l. Diğer kronik kan hastalıkları 

3. Major depresyon ve yaşamı önemli ölçüde etkileyen diğer psikiyatrik hastalıklar,  

4. Bağımsız yaşamı engelleyen nörolojik ve kas-iskelet hastalıkları, 

5. Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış ve Başhekimlikçe onaylanmış sağlık raporu ile, 

ailesi Bursa’da da ikamet etmek şartıyla ailesinin yanında kalması uygun görülen 

hastalar, 

6. Savcılık veya emniyet birimlerince resmi olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal 

güvenliğini tehdit eden bir durumun varlığı,  

7. Kendisi veya eşi Bursa’ya tayin olan memurlar ile SGK’lı olup, Bursa’ya gelip SGK’lı 

olarak çalışanlar,  

8. Sağlık nedeniyle eşi, çocukları, annesinin veya babasının sağlık bakımına muhtaç olması 

halini tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık raporuyla belgeleyenler,  

9. Ailenin maddi sıkıntıları nedeniyle öğrenciyi başka bir şehirde okutamayacaklarını ilgili 

kaymakamlıktan alacakları belge ile belgeleyenler. 

10. Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü diğer haller. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kabul ve Uygulama Usulü 

 

MADDE 6- (1) Özel öğrenci olarak Uludağ Üniversitesine öğrenci kabulü ve uygulama şekli 

aşağıda belirtildiği şekilde yapılır: 

a) Özel öğrenci olarak, Uludağ Üniversitesinden ders almak isteyen başka bir 

yükseköğretim kurumu öğrencisi, nedenini belgeleyen evrakını, kayıtlı olduğu kurumun 

senato veya yönetim kurulu kararını veya ilgili üniversitenin yetkilendirdiği 

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararını içeren başvuru 

evraklarını eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce Rektörlüğe verir. Alınan tüm 

başvurular her eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılan bütünleme sınavlarının bitiş tarihi 

ile yeni dönemin başladığı tarihler arasında Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulu 

tarafından görüşülerek karara bağlanır. Tıp Fakültesi 4.,5.,6. Sınıf öğrencileri ile Diş 

Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin özel öğrencilik kapsamında almak 

istedikleri stajlar için, en geç staj başlangıç tarihinden 1 ay öncesine kadar kayıtlı olduğu 

birime başvuru yapmaları gereklidir. 

 

b) Başvuru, Uludağ Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kanalıyla ilgili birime 

gönderilir. İlgili birim yönetim kurulu, özel öğrenci başvurularını, bölüm başkanlığının 

görüşünü de alarak değerlendirir ve başvurunun kabulü veya reddine karar verdikten 

sonra Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere Rektörlüğe gönderir. Yönetim Kurulunun 

kabulü halinde, özel öğrenciliğe hak kazanılır. 

c) Kabul edilen öğrenciler, Uludağ Üniversitesinin ve ilgili 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. 

ç) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci başvurularında orijinali Türkçe 

olmayan tüm belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunda Türkçeye çevrilmiş 

onaylı kopyaları eklenmelidir. 

d) Türkçe öğretim yapan programlara özel öğrenci olarak başvuruda bulunan yabancı 

uyruklu öğrencilerin dersin Türkçe verilmesi halinde Türkçe dil düzeylerinin yeterli 

olduğunu Üniversitemizin “U.Ü. Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge” 

hükümleri çerçevesinde belgelendirmeleri gerekir.  

e) Öğrenim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin yabancı dildeki 

programlardan da ders alabilmesi için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu 

belgelemesi gerekir. 

f) Özel öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu, yarıyıl sonunda; 

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu 

yükseköğretim kurumuna yazılı olarak iletilir. 

g) Özel öğrenci kontenjanları; her eğitim-öğretim yılı için ilgili yıla ait ÖSYM kontenjanı 

50 ve altında olan bölüm/programlar için kontenjanın % 10’unu, ÖSYM kontenjanı 51 ve 

üzerinde olan bölüm/programlar için kontenjanın % 5’ini geçmemek üzere belirlenir. * 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

 

MADDE 7- (1) Özel Öğrenci statüsünde Uludağ Üniversitesinden başka bir yükseköğretim 

kurumuna giden veya başka bir yükseköğretim kurumundan Uludağ Üniversitesine gelen ve 

giden öğrenciler için aşağıdaki hususlar uygulanır. 

a) Özel öğrencilik süresi, özel öğrenci olunan yükseköğretim kurumunun farklı oluşuna ve 

alınan ders sayısına bakılmaksızın, öğrencinin kayıtlı olduğu programda tabi olduğu 

eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen öğrenim süresinden sayılır.  

b) Özel öğrencinin, devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde özel öğrenci olarak ders 

almakta olduğu yükseköğretim kurumunun önlisans, lisans eğitim öğretim sınav 

yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

c) Özel öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunda öğrencilik 

haklarından yararlanır.  

ç) Özel öğrencilik bir veya iki yarıyıl kabul edilir, daha sonraki dönemlerde özel öğrenci 

olarak öğrenim görebilmek için yeniden başvuru yapılması ve aynı usullerle kabulü 

gerekir. 

d) Uludağ Üniversitesinde; özel öğrencilik süresi önlisans programları için en fazla iki 

yarıyıl, Tıp Fakültesi için en fazla altı yarıyıl, Veteriner Fakültesi için en fazla beş yarıyıl 

ve diğer lisans programları için ise en fazla dört yarıyıl süre ile sınırlıdır. * 

e) Özel öğrencilerin, yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda alınan derslere ilişkin 

başarı notlarının Uludağ Üniversitesindeki karşılıkları Erasmus Değişim Programında 

uygulanan dönüşüm tabloları kullanılarak, yurt içindeki bir yükseköğretim kurumunda 

alınan derslere ilişkin başarı notlarının Uludağ Üniversitesindeki karşılıkları, Farabi 

Değişim Programında uygulanan dönüşüm tabloları kullanılarak ilgili programın bağlı 

olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir. 

f) Özel öğrenci, öğrenciliği süresince, bu süre içinde bitmeyecek uygulamalı çalışmalarda, 

teknik gezilerde ve projelerde yer alamaz. 

g)  Hazırlık sınıflarında özel öğrenci statüsü uygulanmaz.  

 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 8-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, 

uygulanacak mevzuat hükümlerinin bulunmadığı durumda Yönetim Kurulu kararları ve birim 

yönetim kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 9-(1) Bu Yönerge Uludağ Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği 09 Haziran 2016 

tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 10- (1)Bu Yönerge hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

*Üniversitemiz Senatosu’nun 19 Ağustos 2016 tarihli oturumunda alınan kararla yapılan 

değişiklik. 


