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BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi önlisans ve lisans 

düzeyindeki özel öğrenci statüsü ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, yurtiçi veya yurtdışındaki başka yükseköğretim 

kurumundan özel öğrenci statüsünde ders alacak Bursa Uludağ Üniversitesi önlisans ve lisans 

öğrencilerinin gönderilmesi ile yurt içi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunun 

önlisans ve lisans öğrencisi olup Bursa Uludağ Üniversitesinden özel öğrenci statüsünde ders 

alacak öğrencilerin kabulü, kayıtları, ders intibakları, eğitim-öğretim ve diğer süreçlere ilişkin 

usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

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

İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi ile 20/09/2020 tarih ve 31250 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 9 

uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve 

meslek yüksekokullarını, 

b) Daire Başkanlığı/ÖİDB: Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığını, 

c) GANO: Genel Akademik Not Ortalamasını, 

ç) Gelen Özel Öğrenci: Yurtiçindeki ya da yurt dışındaki başka bir yükseköğretim 

kurumunun öğrencisi olup Bursa Uludağ Üniversitesinde özel öğrenci statüsüyle ders alacak 

önlisans ve lisans öğrencisini, 

d) Giden Özel Öğrenci: Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencisi olup yurtiçindeki ya da 

yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci statüsüyle ders alacak 

önlisans ve lisans öğrencisini, 

e) İlgili kurul: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı Fakültelerde fakülte kurulu ile 

yönetim kurulunu; Devlet Konservatuvarında konservatuvar kurulu ile yönetim kurulunu; 

Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında ise yüksekokul kurulu ile yönetim kurulunu, 

f) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

g) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup farklı bir 

yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri 
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nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim 

kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi, 

ğ) Rektör/Rektörlük: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü, 

h) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini, 

ı) Üniversite Yetkili Kurulları: İlgili öğrenciyi gönderen ve kabul eden üniversitelerin 

Yönetim Kurullarını/Senatolarını, 

i) Yönetmelik: Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim 

Yönetmeliğini, 

j) Yönetim Kurulu: Bursa Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM  

Genel Esaslar 

Özel öğrenciliğe ilişkin genel esaslar 

MADDE 5 - (1) Öğrencilerin müfredatlarında yer alan derslerin içerik bakımından 

denkliği ile mazeretlerinin öncelikle kayıtlı oldukları birimin ilgili kurulları tarafından kabul 

edildikten sonra, denkliğin ve mazeretin Üniversite Yetkili Kurullarınca onaylanması gerekir. 

(2) Özel öğrenciler Üniversitenin ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatında yazılı 

her türlü kurala uymak zorundadır. 

(3) Özel öğrencilik aynı eğitim-öğretim yılı için bir yıl, farklı eğitim-öğretim yılları için 

ise bir yarıyıl süreyle kabul edilir. Yıllık eğitim veren Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği 

Fakültelerine ara dönemde özel öğrenci kabul edilmez. Daha sonraki dönemlerde özel öğrenci 

olarak öğrenim görebilmek için yeniden başvuru yapılması ve aynı usullerle kabulü gerekir. 

(4) Birden fazla programa özel öğrenci olarak başvurulamaz. 

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

(6) Bu Yönergenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında 

önlisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile 

son iki yarıyılına özel öğrenci başvurusu kabul edilmez. Yeni açılan bir programın ilk eğitim-

öğretim yılına özel öğrenci kabul edilmez. 

(7) Özel öğrencilikte geçen süre, 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. 

(8) Özel öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen tarihlerde 

kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna öderler. 

(9) Özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin 

kayıtlı oldukları önlisans-lisans programındaki öğrencilik hakları devam eder, ancak özel 

öğrenci olarak ders aldıkları yükseköğretim kurumunun diplomaya yönelik öğrencilik 

haklarından yararlanamazlar. 

(10) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili 

kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlardan ders alabilmeleri için, yabancı dil 

düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. 

(11) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı 

oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilir. 
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(12) Özel öğrencilerin izinli ayrılma işlemleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumu 

tarafından yapılır. 

(13) Özel öğrencilerin, yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda alınan derslere 

ilişkin başarı notlarının Bursa Uludağ Üniversitesindeki karşılıkları Erasmus Değişim 

Programında uygulanan dönüşüm tabloları kullanılarak; yurt içindeki bir yükseköğretim 

kurumunda alınan derslere ilişkin başarı notlarının Bursa Uludağ Üniversitesindeki karşılıkları 

ise, Farabi Değişim Programında uygulanan dönüşüm tabloları kullanılarak öğrencinin kayıtlı 

olduğu programın bağlı olduğu birimin ilgili kurul kararı ile belirlenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Giden Özel Öğrenci Statüsü 

Giden özel öğrenci koşulları 

MADDE 6 - (1) Yurtiçindeki diğer bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak 

öğrenim görmek isteyen Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerine izin verilebilmesi için 

öğrencinin, 

a) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş yaşamı tehdit eden sağlık sorununun bulunması 

veya tıbbi bakıma muhtaç olması, 

b) Engelli olması, 

c) Güvenlik açısından tehdit altında olması, 

ç) Milli Sporcu belgesine sahip olması, 

d) Kamu kurumunda çalışıyor olması, 

e) Birinci derece yakınının (anne, baba, kardeş, eş veya çocuk) özel statüde ders alacağı 

yükseköğretim kurumunun bulunduğu şehirde ikamet etmesi ve bu kişilerden birine bakmakla 

yükümlü olması ya da 

f) Şehit yakını veya gazi olması 

gerekir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen mazeretler dışında, farklı bir yükseköğretim kurumunun 

ortamını, kültürünü, kazanımını edinmek amacıyla özel öğrencilik statüsünden yararlanmak 

isteyen öğrencilerin GANO’sunun 4.00’lük not sistemi üzerinden en az 3,00 olması gerekir. 

(3) Özel öğrencilik statüsü için kayıtlı olunan birimin ilgili kurulları ile Yönetim 

Kurulunun onay vermesi gerekir. 

(4) Başka bir yükseköğretim kurumuna özel öğrenci olarak öncelikle ana dal 

programından gidilmesi esastır. 

(5) Herhangi bir disiplin cezası almış veya hakkında açılan/yürütülen disiplin 

soruşturması bulunan öğrenciler özel öğrencilik statüsünden yararlanamaz. 

(6) Anadal programı üzerinden başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak 

geçirilen süre Çift Anadal Diploma/Yan Dal programı sürelerine ilave edilmez. Öğrencilerin 

Çift Anadal Diploma/Yan Dal programlarından iki yarıyıl üst üste ders almamaları nedeniyle 

ilişiklerinin kesilmemesi için, özel öğrencilik başvurusu öncesinde kayıtlı oldukları Çift Anadal 

Diploma/Yan Dal programları için de ilgili birimden onay ve kabul almaları gerekir. 

(7) Özel öğrenci olarak gidilen yükseköğretim kurumunda Çift Anadal Diploma/Yan 

Dal programlarının bulunmaması durumunda öğrencilerin, kayıtlı oldukları Çift Anadal 

Diploma/Yan Dal programının bağlı olduğu birime izinli sayılmaları için başvurmaları gerekir. 
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Giden özel öğrencilerden başvuru sırasında istenen belgeler 

MADDE 7 - (1) Yurtiçindeki diğer bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak 

öğrenim görmek isteyen Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin başvuru sırasında aşağıdaki 

belgelerle birlikte, kayıtlı olduğu birime başvurmaları gerekir: 

a) Öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden), 

b) Transkript belgesi (Not durum belgesi [e-devlet üzerinden]), 

c) Öğrencinin gideceği yükseköğretim kurumunda alacağı derslere ait ders içerikleri, 

ç) Ders denklik belgesi, 

d) Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge, 

e) ÖSYM sonuç yerleştirme belgesi, 

f) Mazeretine ilişkin belge, 

g) Sağlık sorunları nedeniyle yapılacak başvurularda tam teşekküllü devlet hastanesi 

veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu, 

ğ) Öğrencinin gideceği yükseköğretim kurumu tarafından istenen diğer belgeler. 

Başvuru, değerlendirme ve kabul süreci 

MADDE 8 - (1) Giden özel öğrencinin, yurtiçinde aynı düzeyde başka bir 

yükseköğretim kurumundan alacağı dersler, bölüm başkanlığı ve ilgili kurul kararı ile kayıtlı 

olduğu programdaki yükümlülüklerinin yerine sayılır. Giden özel öğrencilerin diğer 

yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci statüsüyle öğrenim görmelerine ilişkin başvuru ve 

değerlendirme süreci aşağıda belirtildiği şekilde yapılır: 

a) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmek isteyen ve bu Yönergenin 6 

ncı maddesinde belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler, 7 nci maddede yer alan başvuru 

belgeleri ile birlikte gitmek istedikleri yükseköğretim kurumunun başvuru takvimine uyacak 

sürede kayıtlı oldukları birime müracaat ederler. 

b) Tıp Fakültesi 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencilerinin özel öğrencilik kapsamında almak 

istedikleri uygulamalı eğitimler; 6 ncı sınıf öğrencilerinin de özel öğrencilik kapsamında almak 

istedikleri işletmede mesleki eğitim (intörnlük uygulaması) için en geç işletmede mesleki 

eğitimin başlayacağı tarihten bir ay önce kayıtlı oldukları birime müracaatlarını yapmaları 

gerekir. Belirtilen sürenin dışında başvuru alınmaz, eksik evrak ile yapılan başvurular ise 

değerlendirilmez. 

c) Diş Hekimliği Fakültesi 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencilerinin özel öğrencilik 

kapsamında almak istedikleri uygulamalı eğitimler için en geç işletmede mesleki eğitimin 

başlayacağı tarihten bir ay önce kayıtlı oldukları birime müracaatlarını yapmaları gerekir. 

Belirtilen sürenin dışında başvuru alınmaz, eksik evrak ile yapılan başvurular ise 

değerlendirilmez. 

ç) Giden özel öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilmeleri için 

derslerin içerikleri veya kredileri, ders ve sınıf geçme şartları, program yeterlilikleri vb. 

hususlar dikkate alınarak bölüm başkanlığı tarafından değerlendirilir. Dersler ilgili kurul kararı 

ile eşleştirilir. Eşleştirilmeyen dersler, kayıtlı olunan programdaki yükümlülüklerin yerine 

sayılmaz. 

d) Birimler, ilgili kurullarca uygun görülen özel öğrenci başvurularını Yönetim Kurulu 

tarafından karara bağlanmak üzere, Rektörlüğe gönderir. Tekliflerin Yönetim Kurulu 

tarafından kabul edilmesi halinde ÖİDB, giden özel öğrenciye ait belgeleri gitmek istediği 

yükseköğretim kurumuna gönderir. 
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e) Giden özel öğrenciyi kabul eden yükseköğretim kurumunun Yönetim Kurulu kararı 

öğrencinin kayıtlı olduğu birime yazılı olarak bildirilir. 

(2) Temel Bilimler Programları (TEBİP) kapsamında özel öğrenci olarak eğitim alacak 

öğrenciler için derslerin transferi ve intibakında müfredat esaslı değil, program yeterlilikleri 

esaslı değerlendirme yapılır. 

(3) Öğrencilerin gittikleri kurumda aldıkları notlar, ilgili kurullar tarafından bu 

Yönergenin 5 inci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki esaslara göre değerlendirilerek 

otomasyon sistemine işlenir. 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına serbest dolaşım (Free Mover) 

kapsamında giden özel öğrencilerin kabul ve değerlendirme süreçleri  

MADDE 9 - (1) Öğrenciler serbest dolaşım kapsamında gitmek istedikleri yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumuna norminasyon (normination) belgesi göndererek kabul 

mektubu talebinde bulunur. Öğrenciler serbest dolaşım kapsamında özel öğrencilik imkânından 

en fazla iki yarıyıl yararlanabilir. 

(2) Serbest dolaşım programında yurtdışında eğitim alınmak istenilen kurumun 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınmış bir yükseköğretim kurumu olması 

zorunludur. 

(3) Serbest dolaşım kapsamında giden özel öğrencilerden başvuru sırasında aşağıdaki 

belgeler istenir: 

a) Transkript Belgesi 

b) Öğrenci T.C./Y.U. kimlik kartı fotokopisi 

c) Öğrenci kimlik kartı fotokopisi 

ç) Akademik Ders Eşdeğerlik Belgesi (Ders denklik belgesi) 

d) Kabul mektubu 

(4) Yurt dışından onay alan öğrenciler Temmuz ayının, ara dönemde ise Kasım ayının 

sonuna kadar üçüncü fıkrada belirtilen belgeler ile birlikte kayıtlı oldukları birimin Bölüm 

Sekreterliğine başvuruda bulunurlar. Belirtilen sürelerin dışındaki başvurular değerlendirmeye 

alınmaz. 

(5) Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen 

başvurular Bölüm Akademik Kurul Kararı ile Dekanlığa/Müdürlüğe, uygun görülmeyen 

başvurular ise öğrencilere bildirilir. 

(6) Giden öğrencilerin Akademik Ders Eşdeğerlik Belgeleri Bursa Uludağ Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 27 nci maddesine göre hazırlanır. 

(7) Öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretlerini Akademik Takvimde ilgili yarıyıl için 

belirlenen sürede ödemekle yükümlüdürler. 

(8) Öğrencilerin gittikleri kurumda aldıkları dersler ilgili kurullar tarafından bu 

Yönergenin 5 inci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki esaslara göre değerlendirilerek 

otomasyon sistemine işlenir. 

(9) Serbest dolaşım programında öğrenciler, pasaport, vize, konaklama, seyahat 

giderleri, seyahat ve sağlık sigortası yükümlülükleri ile ilgili süreçlerin takibinden kendileri 

sorumludur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Gelen Özel Öğrenci Statüsü 

Gelen özel öğrenci kontenjanları 

MADDE 10 - (1) Özel öğrenci kontenjanları; her eğitim-öğretim yılı için ilgili yıla ait 

ÖSYM giriş yılı kontenjanı 50 ve altında olan programlar için kontenjanın % 10’unu, ÖSYM 

giriş yılı kontenjanı 51 ve üzerinde olan programlar için ise kontenjanın % 5’ini geçmemek 

üzere sınıf bazında belirlenir. Belirlenen kontenjanın üstünde başvuru olması halinde sıralama 

GANO’ya göre yapılır. Kontenjanlar her yıl Haziran ayı sonuna kadar Rektörlüğe bildirilir. 

(2) Bu Yönergenin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca özel 

öğrenci olarak kabul edilenler, Milli Sporcular ile yurt dışından gelen öğrenciler belirlenen 

kontenjan kapsamı dışında tutulur. 

Gelen özel öğrenci koşulları 

MADDE 11 - (1) Yurtiçindeki başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin 

Üniversitenin aynı düzeydeki diploma programlarına özel öğrenci olarak kabul edilebilmeleri 

için öğrencinin; 

a) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş yaşamını tehdit eden sağlık sorununun 

bulunması veya tıbbi bakıma muhtaç olması, 

b) Engelli olması, 

c) Güvenlik açısından tehdit altında olması, 

ç) Milli Sporcu belgesine sahip olması, 

d) Kamu kurumunda çalışıyor olması, 

e) Birinci derece yakınının (anne, baba, kardeş, eş veya çocuk) özel statüde ders alacağı, 

üniversitenin bulunduğu ilde ikamet etmesi ve bu kişilerden birine bakmakla yükümlü olması, 

f) Şehit yakını veya gazi olması 

gerekir.  

(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler dışında ayrıca gönderen yükseköğretim kurumunun 

öğrencinin başvurusunun uygun bulunduğunu gösterir Senato/Yönetim Kurulu kararı ibraz 

edilmelidir. 

(3) İkinci öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler, Üniversitede ikinci 

öğretimin olmaması durumunda özel öğrenci olarak kabul edilmezler. 

(4) Herhangi bir disiplin cezası almış veya hakkında açılan/yürütülen disiplin 

soruşturması bulunan öğrenciler özel öğrencilik statüsünden yararlanamaz. 

(5) Birinci fıkrada belirtilen mazeretler dışında, farklı bir yükseköğretim kurumu olarak 

Bursa Uludağ Üniversitesinin ortamını, kültürünü, kazanımını edinmek amacıyla özel 

öğrencilik statüsünden yararlanmak isteyen öğrencilerin 4.00'lük not sisteminde en az 3,00 

GANO’ya sahip olmaları gerekir. 

Gelen özel öğrencilerden istenen belgeler 

MADDE 12 - (1) Yurtiçinde başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, 

Üniversitede özel öğrenci statüsünde öğrenim görmek isteyenler başvurularına aşağıdaki 

belgeleri eklemek zorundadırlar: 

a) Öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden), 

b) Transkript belgesi (Not durum belgesi [e-devlet üzerinden]), 

c) Üniversitede alacakları derslere ait ders içerikleri, 

ç) Ders denklik belgesi, 
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d) Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge, 

e) Yabancı dil yeterlilik belgesi (Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlar için), 

f) ÖSYM sonuç yerleştirme belgesi, 

g) Mazeretine ilişkin belge, 

ğ) Sağlık sorunları nedeniyle yapılacak başvurularda tam teşekküllü devlet hastanesi 

veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu. 

Başvuru, değerlendirme ve kabul süreci 

MADDE 13 - (1) Özel öğrenci statüsünde Üniversiteye gelecek öğrencilerin 

başvurularının değerlendirilmesi ve kabulü işlemleri; kontenjan, sınıf mevcudu, fiziksel altyapı, 

öğretim elemanı sayısı ve yeterliliği, eğitim sisteminin uygunluğu gibi hususlar dikkate alınarak 

aşağıdaki şekilde yapılır: 

a) Üniversitede özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine izin verilen öğrencilere 

ait Senato/Yönetim Kurulu Kararı ile bu Yönergenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında 

belirtilen belgelerin, öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından Temmuz 

ayının, ara dönemde ise Kasım ayının sonuna kadar Üniversiteye gönderilmesi gerekir. 

Yükseköğretim kurumlarından belirtilen sürenin dışında gelen başvurular veya eksik evrak ile 

yapılan talepler değerlendirilmez ve ÖİDB tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü 

yükseköğretim kurumuna resmi yazı ile bildirilir. 

b) Tıp Fakültesi 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencilerinin özel öğrencilik kapsamında almak 

istedikleri uygulamalı eğitimler, 6 ncı sınıf öğrencilerinin özel öğrencilik kapsamında almak 

istedikleri işletmede mesleki eğitim (intörnlük uygulaması) ile ilgili taleplerinin en geç 

işletmede mesleki eğitimin başlayacağı tarihten bir ay önce kayıtlı oldukları yükseköğretim 

kurumu tarafından Üniversiteye bildirilmesi gerekir. Belirtilen sürenin dışında başvuru 

alınmaz, eksik evrak ile yapılan başvurular ise değerlendirilmez ve ÖİDB tarafından öğrencinin 

öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna resmi yazı ile bildirilir. 

c) Diş Hekimliği Fakültesi 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencilerinin özel öğrencilik 

kapsamında almak istedikleri uygulamalı eğitimler için en geç işletmede mesleki eğitimin 

başlayacağı tarihten bir ay önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumu tarafından 

Üniversitemize bildirilmesi gerekir.  Belirtilen sürenin dışında başvuru alınmaz, eksik evrak ile 

yapılan başvurular ise değerlendirilmez ve ÖİDB tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü 

yükseköğretim kurumuna resmi yazı ile bildirilir. 

ç) ÖİDB tarafından birimlere gönderilen, gelen özel öğrenci talepleri, bölüm 

başkanlığının görüşü alınarak ilgili kurulda belirlenen kontenjan dâhilinde toplu olarak 

değerlendirilir ve başvurunun kabulü veya reddine karar verildikten sonra, Eylül ayının ilk iki 

haftası; ara dönemde ise Aralık ayının ilk iki haftası içinde Yönetim Kurulu tarafından karara 

bağlanmak üzere Rektörlüğe gönderilir.  

d) Tıp Fakültesi 4 üncü, 5 inci, 6 ncı sınıf, Diş Hekimliği Fakültesi 4 üncü ve 5 inci sınıf 

özel öğrencilik kapsamındaki uygulamalı eğitimler ile işletmede mesleki eğitim (intörnlük 

uygulaması) talepleri, belirlenen kontenjan dâhilinde toplu olarak ilgili kurulda değerlendirilir 

ve başvurunun kabulü veya reddine karar verildikten sonra Yönetim Kurulu tarafından karara 

bağlanmak üzere Rektörlüğe gönderilir. 

e) Karar, gelen özel öğrencinin kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yazılı 

olarak bildirilir. 

f) Üniversiteye kabul edilen ve kayıt yaptıran özel öğrencilere, ÖİDB tarafından geçici 

öğrenci kimlik kartı verilir.  
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g) Gelen özel öğrencilerin bir yarıyılda/yılda alabilecekleri dersler, denklik belgesinde 

belirtilen ve kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen Bursa Uludağ 

Üniversitesi derslerine ait AKTS kredi değeri üzerinden belirlenir. 

ğ) Gelen özel öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim 

Yönetmeliği ile birimlerin yönergelerinde belirtilen kurallara, akademik takvim esaslarına 

uymak, sürecin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmakla 

yükümlüdürler. Gelen özel öğrenci, bu statünün süresi içinde bitmeyecek uygulamalı 

çalışmalarda, teknik gezilerde ve projelerde yer alamaz. 

h) Gelen özel öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu, yarıyıl sonunda; ÖİDB 

tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna bildirilir. 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından serbest dolaşım (Free Mover) 

kapsamında gelen özel öğrencilerin kabul ve değerlendirme süreçleri  

MADDE 14 - (1) Serbest dolaşım kapsamında yurt dışındaki bir yükseköğretim 

kurumundan gelen özel öğrencilerden başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir ve bu 

belgelerin asılları kesin kayıt sırasında ilgili birime teslim edilir. 

a) Norminasyon belgesi, 

b) Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik kartı fotokopisi, 

c) Akademik Ders Eşdeğerlik Belgesi (Ders denklik belgesi), 

ç) Kayıtlı olunan kurumun izin belgesi, 

d)  Pasaport fotokopisi 

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan özel öğrenci başvurularına, 

orijinali Türkçe olmayan tüm belgelerin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti 

Konsolosluğu tarafından onaylı belgelerin asıllarının eklenmesi gerekir. 

(3) Öğretim dili Türkçe olan programlara özel öğrenci olarak başvuruda bulunan 

yabancı uyruklu öğrencilerin alacakları derslerin Türkçe verilmesi halinde, Türkçe dil 

düzeylerinin en az C1 veya B2 düzeyinde olduğunun belgelendirilmesi gerekir. Lise eğitiminin 

tamamını yurt dışındaki T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Türk lisesinde veya 

Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi 

istenmez. 

(4) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı Türk vatandaşı öğrenciler ile 

yabancı uyruklu öğrenciler, serbest dolaşım kapsamında özel öğrencilik imkânından en fazla 

iki yarıyıl süreyle yararlanabilirler. 

(5) Serbest dolaşım kapsamında gelen özel öğrencilerin dönem başına ödemeleri 

gereken öğrenim ücreti her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir. Öğrenim ücretinin miktarı ve tahsili gibi hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

(6) Serbest dolaşım kapsamında Üniversitede öğrenim görmek için yurt dışında kayıtlı 

oldukları yükseköğretim kurumundan onay alan öğrencilerin istenen tüm belgelerle birlikte 

Temmuz ayının, ara dönemde ise Kasım ayının sonuna kadar ilgili birime başvurmaları gerekir. 

Belirtilen sürelerin dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

(7) Başvurular değerlendirilmek üzere birimler tarafından Bölüm Başkanlıklarına 

iletilir. Bölüm Başkanlığı tarafından değerlendirilen başvurulara ilişkin sonuçlar kabul mektubu 

ile birlikte ilgili kurulda karara bağlanmak üzere Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilir. Başvurusu 

onaylanan öğrencilerin kabul mektupları öğrencilere gönderilir. 
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(8) Kesin kayıt ve ders alma işlemleri için öğrenim ücretinin ödenmiş olması gerekir. 

Ders kaydı akademik ders eşdeğerlik belgesindeki dersler dikkate alınarak, AKTS sınırına bağlı 

kalmaksızın yapılır. 

(9) Öğrenim süresi sona eren öğrencilere onaylı İngilizce transkript belgesi verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Özel Öğrencilik Statüsünün Devamı ve Sona Ermesi 

Özel öğrenciliğin devamı 

MADDE 15 - (1) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki yarıyıl 

yararlanılabilir. Bu süre, giden özel öğrencilerin Üniversiteye, gelen özel öğrencilerin ise kayıtlı 

oldukları yükseköğretim kurumuna yapacakları başvurunun Üniversite Yetkili Kurulları 

tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir. Süre uzatımı 

ancak aşağıdaki hallerde talep edilebilir: 

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 ya da 

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu 

yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Yönetim 

Kurulunun teklifinin olması. 

Gelen özel öğrenci statüsünün sona ermesi 

MADDE 16 - (1) Gelen özel öğrencilik statüsü aşağıdaki hallerde sona erer: 

a) Öğrencinin özel öğrencilik statüsünden faydalanmasını sağlayan şartların ortadan 

kalkması nedeniyle ilgili kurulun “özel öğrenci statüsünün sona ermesi” gerektiği yönünde 

karar vermesi. 

b) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine 

göre disiplin suçu teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması. 

c) Öğrencinin yatay geçiş yapması. 

ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan izinli ayrılması. 

(2) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenci, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığından alacağı ilişik kesme belgesini, geçici öğrenci kimlik kartı ile birlikte öğrenim 

gördüğü birimin Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek ve ayrılmadan önce ilişik kesme işlemini 

yapmak zorundadır. 

ALTINCI BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 17 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Bursa Uludağ 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ile Yönetim Kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 18 - (1) 09 Haziran 2016 gün ve 2016-09 sayılı oturumunda alınan 6 nolu 

Senato kararı ile kabul edilen Uludağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Özel Öğrenci Yönergesi 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
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MADDE 19 - (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği 30 Haziran 

2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme  

MADDE 20 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 


