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AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

(Senatonun 16.08.2012 tarih ve 2012-03 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 –(1) Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim mevzuatında yer verilen “özel öğrenci” 

statüsünde: 

a) Başka bir yükseköğretim kurumundan ders/dersler alacak Ahi Evran Üniversitesi 

öğrencilerinin, 

b) Ahi Evran Üniversitesine bağlı öğretim programlarından ders/dersler alacak diğer 

yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler ile herhangi bir yükseköğretim kurumu 

mezunlarının, 

başvuru, kabul, kayıt ve eğitim-öğretimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

(2) Bu Yönerge; bu maddenin (1).fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14 üncü maddesi ile 

24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim 

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal 

İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik “ hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini, 

b) Yükseköğretim kurumu: Devlet ve Vakıf Üniversiteleri, İleri Teknoloji Enstitüleri ve 

herhangi bir Üniversite veya İleri Teknoloji Enstitüsünden bağımsız olarak kurulan 

Meslek Yüksekokullarını, 

c) Birim: Ahi Evran Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuvar, 

Meslek Yüksekokulu ve Araştırma-Uygulama Merkezlerini, 

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde: Fakülte Yönetim Kurulunu, Enstitülerde: Enstitü 

Yönetim Kurulunu, Yüksekokullarda: Yüksekokul Yönetim Kurulunu, 

Konservatuvarlarda: Konservatuvar Yönetim Kurulunu, Meslek Yüksekokullarında: 

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, Araştırma-Uygulama Merkezlerinde: 

Araştırma-Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu, 

e) Not çizelgesi: Özel öğrencilik süresi içinde alınan ders/derslerin, isim, kredi ve başarı 

notlarının topluca gösterildiği onaylı belgeyi,  

f) Özel öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi veya mezunu 

olmasına karşın, başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki eşdeğer diploma 

programından ders/dersler alanları, 
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g) Eşdeğer diploma programı: Ders içerikleri ve uygulamaları bakımından en az %80 (yüzde 

seksen) oranında benzerlik gösterdiği, ilgili yönetim kurulunca tespit edilen diploma 

programlarını, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

 

MADDE 4- (1) Özel öğrenciliğe ilişkin ortak hükümler; 

a) Öğrenci, kendi isteği ve belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla bu yönergede 

belirlenen esaslar çerçevesinde özel öğrenci olabilir. 

b) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci gönderilmez ve kabul edilmez. 

c) (Değişik:04.06.2015/0706 Senato Kararı) Üniversitenin bulunduğu yerde hastalığının 

tedavisinin yapılamayacağını, tam teşekküllü hastanelerden alınacak bir raporla 

belgeleyenlerin durumları, yıllık dönemler halinde, Senato tarafından ayrıca 

değerlendirilir. 

d) Özel öğrencilikte geçen süre, özel öğrencisi olunan yükseköğretim kurumunun farklı 

oluşuna veya alınan ders sayısına bakılmaksızın, öğrenim süresinden sayılır. 

e) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı 

dil olan programlardan özel öğrenci olarak ders/dersler alabilmeleri için yabancı dil 

düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. 

f) Üniversite ile eğitim-öğretim protokolü bulunan yerli/yabancı diğer yükseköğretim 

kurumlarının özel öğrencileri için, ilgili protokolle tespit edilmiş hükümler uygulanır. 

g) Özel öğrenciler, katkı payı veya öğrenim ücretlerini kayıtlı oldukları yükseköğretim 

kurumuna öderler. Mezun durumda iken özel öğrenci olarak Üniversite programlarından 

ders/dersler alanlar ise, ilgili programa kayıtlı öğrencilerin ödediği miktarda katkı payı 

veya öğrenim ücretini, üniversiteye öderler. 

h) Özel öğrenci olarak ders/dersler almış olanların, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve 

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayarak başka 

bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapması halinde, sadece kayıtlı olduğu derece 

programında kabul edilen ve transkriptinde yer alan ders/dersler transfer edilebilir. 

i) Üniversitedeki özel öğrencilik statüsü; öngörülen süre veya sınırın dolması, 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil 

eden bir fiil işlendiğinin tespiti veya ilgili yönetim kurulunun özel öğrenciliğin sona 

ermesi gerektiği yönünde karar vermesi halinde, sona erer. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Özel Öğrenci Gönderilmesi ve Kabul Edilmesi 

 

Üniversite öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarına özel öğrenci olarak 

gönderilmesi 

 

MADDE 5- (1) Üniversite programlarına kayıtlı öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumu 

programlarından özel öğrenci olarak ders/dersler alabilmelerinin koşulları şunlardır:  

a) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders/dersler almak isteyen 

Üniversite öğrencilerinin; alınacak ders/derslerin kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı 

belgeyi dilekçelerine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme dönemi 

başlamadan önce kendi bölüm başkanlıklarına sunarak başvuru yapmaları gerekir. 

b) Üniversite öğrencilerinin özel öğrenci olarak başka yükseköğretim kurumundan 

ders/dersler almalarının kabul edilip edilmeyeceğine, öncelikle kayıtlı bulundukları 

bölüm başkanlığının/program yürütücüsünün görüşü de alınarak ilgili birim yönetim 

kurulunca karar verilir.  Daha sonra, özel öğrenci olarak ders/dersler almak istenilen 

yükseköğretim kurumu senatosunun özel öğrenci olarak kabulüne ilişkin olumlu kararı 

gerekir. İlgili birim yönetim kurulu kararı ile özel öğrenci olarak ders/dersler almak 

istenilen yükseköğretim kurumu senatosunun kararının olumlu olması durumunda konu 

Üniversite Senatosunda değerlendirilir, Senato kararının olumlu olması durumunda ilgili 

yükseköğretim kurumuna bildirilir. 

c) Üniversite öğrencilerinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan 

almak istedikleri ders/derslerin, kendi programlarındaki ders/derslere içerik ve kredi 

bakımından denk olup olmadığına ve bu ders/dersleri alıp alamayacaklarına ilgili 

yönetim kurulu karar verir. Üniversite öğrencilerinin, özel öğrenci olarak almak 

istedikleri ders/dersleri kayıtlı bulundukları programda daha önce almamış olmaları 

gerekir. 

d) Özel öğrenci olarak başka yükseköğretim kurumundan ders/dersler alan Üniversite 

öğrencilerinin Üniversitedeki öğrencilik hakları devam eder. Ancak özel öğrenci olarak 

ders/dersler alınan kurumun diplomaya veya statüye yönelik haklarından 

yararlanamazlar.  

e) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders/dersler alan Üniversite 

öğrencileri, özel öğrenci olarak ders/dersler aldığı programın yanı sıra, Üniversitedeki 

programlarından da ders/dersler almayı sürdürebilirler. Bu durumda özel öğrenci olarak 

alınan ders/derslerin kredileri ile kendi programlarından alınan ders/derslerin kredileri 

toplamı, Üniversitede tanınan üst sınırı geçemez.  

f) Başka bir yüksek öğretim kurumundan özel öğrenci olarak alınan ders/derslere ilişkin 

başarı notlarının Üniversitedeki karşılıkları, Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü 

yönetmeliklerinin hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir. 

g) Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders/dersler alan Üniversite 

öğrencileri, Üniversitedeki programlarında o dönem ders/dersler alıp almadıklarına 

bakılmaksızın, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini Üniversiteye tam olarak ödemeye 

devam ederler.  
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Üniversite programlarına özel öğrenci kabul edilmesi 

MADDE 6- (1) Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin Üniversite programlarından 

özel öğrenci olarak ders/dersler alabilmelerinin koşulları şunlardır:  

a) Üniversite programlarından, özel öğrenci olarak, ders/dersler almak isteyen başka bir 

yükseköğretim kurumunun öğrencileri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun izin  

 

onayı ile birlikte, kimlik fotokopisi, kurumundan aldığı öğrenci belgesi, onaylı transkripti 

ve iki adet vesikalık fotoğrafı dilekçelerine ekleyerek, Üniversitenin ilgili birimine 

başvuruda bulunurlar. İlgili birimin yönetim kurulu, bölüm başkanlığının/program 

yürütücüsünün görüşünü de alarak, özel öğrencilik isteğinin kabulüne veya reddine karar 

verir.  

b) İsteğin kabulü halinde Üniversite Senatosunun onayı ile özel öğrenciliğe hak kazanılır. 

c) Üniversiteye özel öğrenci olarak kabul edilenler, Üniversitenin diplomaya veya statüye 

yönelik haklarından yararlanamazlar.  

d) Özel öğrenci statüsü ile Üniversitede bir yıl/yarıyılda alınabilecek ders/derslerin 

kredilerinin toplamı ile kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunda o dönemde alınan 

ders/derslerin kredilerinin toplamı, Üniversitenin ilgili program öğrencileri için geçerli 

olan bir yıl/yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.  

e) Üniversiteye özel öğrenci olarak kabul edilenlerin Üniversitede aldığı ders/dersler ve 

uygulamaların; devam, eğitim-öğretim, sınav ve başarı değerlendirmesinde, Üniversitenin 

önlisans, lisans ve lisansüstü yönetmeliklerinin ilgili hükümleri uygulanır.  

f) Yıl/yarıyıl sonunda özel öğrencilerin Üniversitede aldıkları ders/dersler ve uygulamaların 

not çizelgeleri; ilgili birim tarafından özel öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim 

kurumunun eşdeğeri makama yazılı olarak iletilir.  

g) Özel öğrencilik süresini tamamlayanlar, ayrılmadan önce ilişik kesme işlemini yapıp, 

geçici kimlik kartlarını teslim etmek zorundadırlar. 

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olanların Üniversite 

programlarından özel öğrenci olarak ders/dersler alabilmelerinin koşulları şunlardır: 

a) Herhangi bir yükseköğretim kurumunun mezunu olarak özel öğrenci statüsünde 

Üniversiteden ders/dersler almak isteyenler, kimlik fotokopisi ve iki adet vesikalık 

fotoğrafı dilekçelerine eklemek suretiyle Üniversitenin ilgili birimine başvuruda 

bulunurlar. İlgili birim yönetim kurulu, bölüm başkanlığının/program yürütücüsünün 

görüşünü de alarak, isteğinin kabulüne veya reddine karar verir. 

b) Mezun durumunda iken, özel öğrencilik talep edenler, bir kurum veya kuruluşta 

çalışmakta iseler, talep edilen ders/dersleri takip edebilmeleri bakımından çalıştıkları 

kurum yönetimince izin verildiğini belgelemeleri gerekir. 

c) Mezun durumundaki özel öğrenciler, Üniversitenin ilgili programında kayıtlı öğrenciler 

için geçerli olan bir yıl/yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamazlar. 

d) Bu maddenin (1) fıkrasının “b”, “c”, “e” ve “g” bentleri; mezun durumdaki özel 

öğrenciler için de uygulanır. 
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e) İlgili yıl/yarıyılın sonunda, alınan ders/dersler ve uygulamalara ilişkin içerikler ile not 

çizelgeleri ilgili birim tarafından, özel öğrenciye verilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli 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 Ahi Evran Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 

MADDE 9 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


