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                   GAZĠANTEP ĠSLAM BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

          ÖZEL ÖĞRENCĠ YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam  
MADDE 1 - (1)Bu Yönergenin amacı, başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi 

iken Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı tüm birimlerin aynı düzeydeki 

diploma programlarından ders almak isteyen önlisans veya lisans düzeyindeki öğrenciler ile 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı tüm birimlerin diploma 

programlarına kayıtlı olup başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki diploma 

programından ders almak isteyen önlisans veya lisans düzeyindeki öğrencilerin özel 

öğrencilik koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Dayanak  
MADDE 2 - (1)Bu yönerge,04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 14, 43, 44 ve 46’ncı maddeleri ile 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
MADDE 3- (1)Bu yönergede geçen;  

a) Üniversite: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini, 

b) Senato: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu, 

c) Üniversite Yönetim Kurulu: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Yönetim Kurulu  
d) Diploma Programı: Fakülte, konservatuvar, yüksekokul, meslek yüksekokulu 

veya bölümlerin, belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans ve 
lisans diploması düzenlenen programlarını,  

e) Ġlgili Akademik Birim: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine 
bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,  

f) Ġlgili Akademik Kurulu: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine 
bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulu yönetim 
kurullarını,  

g) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir 
yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu 

nedeni ile kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartı ile farklı bir 
yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenci, 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Ġlkeler 

 
MADDE 4 - (1) Özel öğrenci olarak başvuracak önlisans programı öğrencileri sadece 

eşdeğer önlisans programlarından; lisans öğrencileri ise sadece eşdeğer lisans 

programlarından ders alabilir. 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. 
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(2) Özel öğrencinin devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde özel öğrenci olarak 

öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği 
hükümleri uygulanır. 
 

(3) Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile aynı il içerisinde bir 
yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, Üniversiteye özel öğrenci başvurusunda 
bulunamazlar. 
 

(4) Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kayıtlı öğrenciler, 
Üniversitenin başka bir biriminde özel öğrenci statüsünde öğrenim görme talebinde 
bulunamazlar. 
 

(5) Gerek Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde gerekse başka bir 
yükseköğretim kurumunda kayıtlı çift anadal ve yandal programı öğrencileri özel öğrenci 
olarak ders alamazlar. 
 

(6) Özel öğrenci başvuruları eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç 15 gün 
öncesinde yapılır. 
 

(7) Hazırlık sınıflarında özel öğrencilik statüsü uygulanmaz. 
 

(8) Derslere kabul edilen öğrenciler, kayıt belgeleri ile birlikte Öğrenci İşleri Dairesi 
Başkanlığına başvurarak programa kaydolurlar. 
 

(9) Eğitim dili yüzde yüz yabancı dil olan programlarda kayıtlı olan öğrenciler, eğitim 
dili Türkçe olan programlara özel öğrenci olarak kabul edilmez. Ancak, öğretim dili Türkçe 
olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da 

ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.
 

 

(10) Özel öğrenci olarak, ders almak isteyen öğrenciler yönergede belirtilen özel 
durumunu belgeleyen evrakı ve kayıtlı olduğu ilgili birim Yönetim Kurulu ve/veya Üniversite 
Senatosu ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınmış kararla birlikte yönergede 
belirtilen süreler içerisinde eğitim alacağı ilgili birime başvuruda bulunur.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üniversitemiz öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak 

ders alması 
 

MADDE 5 –Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi önlisans veya lisans 
öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumundan “özel öğrenci” olarak ders alabilmeleri 
ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir: 
 

1) Özel öğrencilik başvurusu ilgili birim yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. 
Uygun görülen başvurular onay için Üniversitemiz Senatosuna sunulmak üzere Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Senato tarafından onay verilen başvurular kayıt için 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.  

 
2) Özel öğrencilik başvuru, hangi yükseköğretim kurumunda hangi derslerin alınmak 

istendiğini gösteren dilekçe ile öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birime yapılır. Başvuru 

sırasında, özel öğrencilik başvurusunun dayanağı olan özel durumun belgelendirilmesi 
gerekir. Bu özel durumlar şunlardır; 

 
a) Kendisinin veya birinci derece yakını (anne, baba, kardeş, eş ve çocuk) için Kamu 

Hastanesinden alınmış ve Başhekim tarafından onaylanmış veya Sağlık Kurulu Raporu 
vermeye yetkili hakem hastanelerinden alınmış raporla belgelenen; 

 
 

1) Yaşamı tehdit eden veya kronik bir hastalık 

2) Bağımsız yaşamı engelleyen psikolojik, nörolojik ve/ veya kas-iskelet sorunu 

3) Ailenin yanında kalınması gereken sağlık sorunu 
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b) Vukuatlı nüfus kayıt örneği ile birlikte ailesinde bakıma ihtiyacı olan birisinin 
bulunması 

 
c) Kendisi veya eşinin memur olarak atanması 

 
d) Savcılık veya emniyet birimlerince resmi olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal 

güvenliğini tehdit eden bir durumun bulunması 
 

e) Eğitim-Öğretim faaliyetine devam etmesini imkânsız kılan doğal afet ya da insani 
felaketlere uğranılması  

 
3) Özel öğrencisi olunan yükseköğretim kurumunun bildireceği ders başarı notlarının 

Üniversitedeki karşılıkları, İlgili birim Yönetim Kurulunca karara bağlanarak Öğrenci 
Bilgi Sistemi’ne girilmek üzere Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. 

 
4) Öğrenciler, özel öğrenci olmak üzere başvuru yapmış olsalar bile akademik takvimde 

belirtilen süreler içerisinde ders seçme ve kayıt işlemlerini yapmak zorundadır. 
 
5) Özel öğrencilik süresi, öğrencinin tabi olduğu programın öğrenim süresinden sayılır. 

 
6) Normal öğrenim süresini geçen öğrenciler ve özel öğrenci olarak başka bir 

yükseköğretim kurumunda ders alan öğrenciler, katkı payını Gaziantep İslam Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesine öderler. 

 

7) Öğrencinin Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesindeki öğrencilik hakları 
devam eder; ancak öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı kurumun ve programın 
diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

 

8) Giden özel öğrencilerin almış oldukları derslerin intibakları ilgili birim yönetim kurulu 
kararı ile yapılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Üniversite öğrencilerinin Üniversitemizde özel öğrenci olarak ders alması 

 

MADDE 6 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans veya lisans 

öğrencilerinin Üniversite programlarında “özel öğrenci” olarak ders almaları ile ilgili esaslar 
aşağıdaki gibidir: 
 

a) Kendisinin veya birinci derece yakını (anne, baba, kardeş, eş ve çocuk) için Kamu 
Hastanesinden alınmış ve Başhekim tarafından onaylanmış veya Sağlık Kurulu 
Raporu 

Vermeye yetkili hakem hastanelerinden alınmış raporla belgelenen; 
 

 

1) Yaşamı tehdit eden veya kronik bir hastalığın,  
2) Bağımsız yaşamı engelleyen psikolojik, nörolojik ve/ veya kas-iskelet sorunu 

olduğunun,  
3) Ailenin yanında kalınması gereken bir sağlık sorunu olduğunun, 

 
b) Vukuatlı nüfus kayıt örneği ile birlikte ailesinde bakıma ihtiyacı olan birisinin 

bulunması 
 

c) Kendisinin veya eşinin memur olarak atanması 
 

d) Savcılık veya emniyet birimlerince resmi olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal 
güvenliğini tehdit eden bir durumun varlığı, 
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e) Eğitim-öğretim faaliyetine devam etmesini imkânsız kılan doğal afet ya da insani 
felaketlere uğranıldığının, belgelenmiş olması gerekir. 

 

(2) Özel öğrenci başvurusunda bulunan öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceği İlgili 
birim ve Üniversite Senato kararıyla belirlenir. Aynı zamanda öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili 
birim Yönetim Kurulu ve/veya Üniversite Senatosu ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu 
tarafından bu durumun kabul edilmiş olması gerekir. 
 

(3) Özel öğrenci olarak dersleri takip etme izni, Üniversite Senatosu tarafından, belirlenecek 
akademik süre için verilir. 
 

(4) Özel öğrenciliğe kabul edilenlerin Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtları oluşturulur, özel 
öğrencilerin isimleri ders kayıt listelerinde yer alır. 
 

(5) Özel öğrenciye bölümü tarafından danışman atanır. Ders kaydı kendisine atanmış olan 
danışman onayı ile yapılır. 
 

(6) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı Gaziantep 
İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek 
kredi sınırını aşamaz. 
 

(7) Kabul edilen öğrenciler, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji 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. 
 

(8) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrencinin, Üniversitedeki özel öğrenciliği süresince 
aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren onaylı bir belge Üniversitesine Öğrenci İşleri 
Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilir. 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Haller  
MADDE 7- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri, senato kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük  
MADDE 8- (1) Bu yönerge, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  
MADDE 9- (1) Bu yönerge hükümleri Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


