Ardahan Üniversitesi
Özel Öğrenci Yönergesi
(Lisans ve Ön lisans)
Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı özel öğrenci statüsünde; başka üniversitelerden
Ardahan Üniversitesinde ders alacak olan ön lisans veya lisans öğrencileri ile başka bir üniversiteden
ders alacak olan Ardahan Üniversitesi ön lisans veya lisans öğrencilerine ilişkin husus ve hükümleri
kapsar.
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14. maddesi ile
Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana
Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22.
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulunu,
b) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda
yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuarlarda konservatuar yönetim kurulunu, meslek
yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
c) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, kendi veya birinci
derece yakınının sağlık ve benzeri nedenlerini belgelemek kaydıyla kayıtları kendi üniversitelerinde
kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,
ç) Sağlık Sorunları: Sağlık Kurumlarından alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenen,
öğrencinin yaşamını tehdit eden sağlık problemlerini,
d) Yönetmelik: Ardahan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav
Yönetmeliğini, ifade eder.
Ortak hükümler
MADDE 4- (1) Başka üniversitenin öğrencisi iken üniversitemizde özel öğrenci olmak
isteyen öğrencinin veya üniversitemize bağlı birimlere kayıtlı olup, başka bir üniversitede özel
öğrenci olmak isteyen öğrencinin; alabileceği ders veya derslerin, kendi programındaki ders veya
derslere içerik ve kredi bakımından denk olduğunun, bu ders veya dersleri alabileceğine ilişkin
kayıtlı olduğu birimin kurul kararı olması gerekir.
(2) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, yönetmelikte
belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.
(3) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrenim süresinden sayılır.
(4) Öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder.
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(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı
dil olan programlardan da ders alabilmeleri için ilgili programın şartlarını sağlamaları gerekir.
Başvuru, kabul ve eğitim - öğretim
MADDE 5- (1) Başka bir üniversitenin ön lisans veya lisans programı öğrencisinin,
üniversitemiz aynı düzeydeki ön lisans veya lisans diploma programlarında özel öğrenci olarak ders
alabilmeleri için; başvuran öğrencilerin disiplin cezası almamış olmaları gerekir.
(2) Öğrencinin üniversitemize bağlı birimde alacağı dersleri de gösterir, kayıtlı olduğu birim
yönetim kurulunun olumlu kararı, disiplin durumunu gösterir belge, not çizelgesi( transkript) ve
dilekçe ile birimine, üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süre içerisinde yapılır.
(3) Adayın derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm veya program için eğitim
komisyon görüşü ile Üniversite Senatosunca karar verilir.
(4) Özel öğrencilerin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav
ve başarı değerlendirmesinde üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.
(5) Her yarıyıl sonunda ilgili öğrencinin aldığı derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının
topluca yazıldığı belge (transkript), Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak
öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir.
(6) Üniversitemize özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından geçici öğrenci kimlik kartı verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu
kimlik kartını iade eder.
MADDE 6- (1) Üniversitemiz öğrencilerinin, başka bir üniversitede özel öğrenci olarak ders
alabilmeleri için;
a) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir üniversiteden almak istediği derslerin, kayıtlı
olduğu programındaki derslere içerik ve kredi bakımından denk olduğuna karar verilen ilgili bölüm
veya program uyum komisyonu tarafından sadece uygun görülmesi ve birim yönetim kurulu
tarafından onaylanması,
b) Öğrenci başvurusunun, özel öğrenci olarak ders alınmak istenen ilgili birim yönetim
kurulları tarafından da onaylanması gerekir.
(2) Özel öğrencilik süresince, öğrencinin üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder.
MADDE 7- (1) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması,
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(2) Özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması durumunda, ilgili
birim kararı eğitim komisyonunda görüşü alınarak senatonun onayı ile özel öğrenci statüsü sona erer.
MADDE 8- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili diğer mevzuat
hükümleri, üniversitemiz Senato Kararları ve Eğitim Komisyonu kararları uygulanır.
(2) Gelen kararlar önce eğitim komisyonunda görüşüldükten sonra senatoya sunulur.
Yürürlük ve yürütme
MADDE 9- (1) Bu Yönerge, Ardahan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.
(12/07/2017 tarih ve 2018/72 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilmiştir.)
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