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Özel Öğrenci Başvuru Formu 

 
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

…………………………………………………………………………………BÖLÜMÜ 

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU 

ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ (tüm alanları doldurunuz) 

Adı ve Soyadı  

Öğrenci No  

Telefon Numarası  

E-Posta adresi  

Yazışma Adresi  

 

……………………………………. mazeretimden dolayı özel öğrenci olarak 

…………………………..………… Üniversitesi …………..………………..……. Fakültesi 

………………………………………………. Bölümünde ……………. yıl/yarıyıl süreyle özel öğrenci  

olarak ders almak istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Tarih: 

İmza: 

 
……………………………………………………Üniversitesi’nde 

özel öğrenci olarak almak istediğim dersler 

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

…………………………………………………………… 

Bölümünde Yerine Saydırmak İstediğim Dersler 

 
1Açıklama 

Uygun / 

Uygun 

değil* 
Ders Kodu Dersin Adı T+U K AKTS Ders Kodu Dersin Adı T+U K AKTS 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

1 Bu kısım bölüm muafiyet- intibak komisyonunca doldurulacaktır. 

* Uygun değilse gerekçe yazılacaktır (gerekçe için ek kağıt kullanılabilir.) 

 
Muafiyet- İntibak Komisyonu Başkanı Üye Üye 

 

 
Eklenecek Belge/Belgeler: 

1- Mazeretini gösterir belge 

2- İlgili Üniversitenin Onaylı Ders İçerikleri 
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İLGİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

Madde 2. Özel öğrenci statüsü aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir; 
1) Öğrenci, kendi isteği ve belirlenen Koşulları yerine getirmek kaydıyla “özel öğrenci” olabilir. 

2) Öğrenci, mazereti sebebiyle de “özel öğrenci” olabilir. 

Madde 3. 

a) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrencinin; alacağı dersler, kredi ve içeriklerinin 
belirtildiği onaylı belge ve haftalık ders programını dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme dönemine 

kadar kendi bölüm/program başkanlığına başvuru yapması gereklidir. 

b) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği ders(ler)in, kendi programındaki 

ders(ler)le içerik ve kredi bakımından eşdeğer olup olmadığına ve hangi ders(ler)i alabileceğine, kayıtlı olduğu programın toplam 

kredisinin 1/3 ünü aşmamak koşuluyla kaç öğretim yarıyılı/yılı gideceğine, bölüm/program başkanlığının görüşünü dikkate alarak 

ilgili Yönetim Kurulu karar verir. Öğrenci, gitmek istediği programın ilgili yarıyılında yer alan ve eşdeğer olarak kabul edilen 

derslerin tümünü almakla yükümlüdür. 

c) İlgili Yönetim Kurulu Kararının Senatoda görüşülerek uygun bulunması halinde, öğrencinin bu durumu, gitmek istediği 

Üniversite Rektörlüğü’ne bildirilir. 

d) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir. 

e) Özel öğrenci olarak alınan derslerin kredi miktarı, Bingöl Üniversitesi’nin ilgili birimlerince belirlenen yarıyıllık/yıllık kredi 

limitini aşamaz. Öğrencinin özel öğrenci olarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 

1/3’ünden fazla olamaz. 


