23 Ocak 2019 Çarşamba

Batman Üniversitesi Senatosu

Karar No: 2019/01-15

T.C.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Batman Üniversitesi lisansüstü düzeyde özel
öğrenci statüsü ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Batman Üniversitesi özel öğrenci statüsü ile ilgili
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.04.2016
tarih ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen:
a) Üniversite: Batman Üniversitesini,
b) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,
d) Enstitü: Batman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı enstitüleri,
e) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
f) Özel öğrenci: Batman Üniversitesi’nin lisansüstü eğitim öğretim programlarından
birine kayıt olmadan kendilerine sınırlı sayıda derse katılma izni verilen öğrencileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Kayıt, Koşullar ve Belgeler
Başvuru
MADDE 5- (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir
konuda bilgisini artırmak amacı ile bir yüksek lisans programı dersine, yüksek lisans
mezunları veya eşdeğer diplomaya sahip olanlar bir doktora programı dersine özel öğrenci
statüsünde devam edebilirler. Özel öğrenci olmak isteyenlerin her yarıyıl için belirlenen
başvuru süresi içinde ve ilanda belirtilen kontenjan dâhilinde ilgili enstitüye 8. madde de
belirtilen belgelerle müracaat etmesi gerekir.
Kayıt
MADDE 6 - (1) Özel öğrencilerin derslere kabulü için ilgili anabilim dalı
başkanlığının dersi veren öğretim üyesinin görüşünü alarak olumlu görüş bildirmesi ve
ilgili EYK kararı gerekir.
(2) Ders kayıtları akademik takvim içerisinde yapılır.
(3) Derslere kabul edilen özel öğrenciler ders kayıtlarının kesinleşmesi için Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödediklerine dair banka dekontunu
ders kayıtlarının tamamlanmasından sonraki hafta içerisinde enstitüye getirmek
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zorundadır.
(4) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında kayıtlı olan ve resmi
yazışma ile gelen öğrenciler ücretten muaftır.
Özel öğrenci koşulları
MADDE 7 – (1) Özel öğrenciler en fazla 3 ders/ 9 (dokuz) kredi alabilir.
(2) Özel öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.
(3) Özel öğrenci olarak kredisiz dersler (Seminer, Uzmanlık Alan Dersi, Tez Çalışması,
Dönem Projesi) seçilemez.
(4) Özel öğrenci bilimsel hazırlık programından ders seçemez.
(5) Özel öğrenciler derse devam, sınav başarısının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer
husussularda ilgili mevzuat hükümleri ile Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
(6) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(7) Özel öğrenci statüsündeki erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yapılmaz.
(8) Özel öğrencilere, kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.
(9) Üniversite öğrencileri tarafından alınmayan bir ders özel öğrenciler için açılamaz.
Gerekli Belgeler
MADDE 8 – (1) Özel öğrenci olma isteminde bulunanlar tarafından enstitüye
sunulacak belgeler:
a) Dilekçe
b) Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının onaylı örneği
c) Not Döküm Belgesinin (Transkript) onaylı örneği
ç) Kimlik Fotokopisi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 9 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları ve ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 - (1) Bu yönerge 23.01.2019 tarih ve 2019/01-15 sayılı Senato kararı ile
yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 11 - (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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