
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ  

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

(Lisans ve Ön Lisans) 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Ardahan Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde özel öğrenci 

statüsünde okumak isteyen öğrenciler ile Ardahan Üniversitesi öğrencisi olup diğer yükseköğretim 

kurumlarında özel öğrenci statüsünde okumak isteyen öğrenciler ile ilgili usul ve esasları düzenler. 

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 Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

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 farklı bir yükseköğretim ortamı, 

kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi 

üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı 

tanınan öğrenciyi, 

ç) Senato: Ardahan Üniversitesi Senatosunu  

g) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü 

h) Üniversite: Ardahan Üniversitesini 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

Ortak Hükümler  

MADDE 4- (1) Özel öğrencinin öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav ve başarı 

değerlendirmesinde özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunun iç mevzuatı geçerlidir 

(2) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğrenim süresinden sayılır.  

(3) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencinin, kayıtlı olduğu 

yükseköğretim kurumundaki öğrencilik hakları devam eder. Ancak, özel öğrenci olarak ders aldığı 

yükseköğretim kurumunun diplomaya veya statüye ilişkin haklarından yararlanamaz. 



(4) Özel öğrenci olabilmek için: 

a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince disiplin 

cezası almamış olması gerekir.  

b) Üniversitemize kayıtlı olup başka bir yükseköğretim kurumuna özel öğrenci olarak gitmek isteyen 

öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve başarısız 

dersinin olmaması gerekir. Üniversitemize özel öğrenci olarak gelmek isteyen öğrencilerin ise genel 

ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve başarısız dersinin olmaması 

gerekir. 

5)Hazırlık sınıflarına özel öğrenci gönderilmez ve kabul edilmez. 

6) Kişisel sağlık sorunları veya tıbben / ekonomik açıdan bakmakla yükümlü olduğu bir yakınının sağlık 

sorunları, afete maruz kalma, can güvenliğinin tehlikede olması, insanlık onurunun tehdit altında 

olması, aile birliğinin korunması gibi nedenlerle başka yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrenci ile 

Ardahan Üniversitesine bu kapsamda gelecek öğrenci için başarı şartı aranmaz. 

7) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan 

programlardan da ders alabilmeleri için ilgili programın şartlarını sağlamaları gerekir. 

8) Öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder.  

9) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, yönetmelikte belirlenen bir 

yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ardahan Üniversitesinde Özel Öğrenci Olabilme 

MADDE 5- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Ardahan Üniversitesinin aynı 

düzeydeki diploma programlarından;  

a) Farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü ve kazanımı edinmek amacıyla özel öğrenci olarak ders 

almak isteyen öğrenci;  kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki yetkili kurulların “olur” kararını,  

disiplin durumunu gösterir belgeyi ve başarı durum belgesini (transkript) dilekçesine ekleyerek 

akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar ders alacağı birime başvurmalıdır. Bu tarihten 

sonra yapılan başvuru işleme alınmaz. Ancak özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencinin, kayıtlı 

olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı “olur” kararının gecikmesi halinde, ilgili birimin yönetim 

kurulu bu süreyi Ardahan Üniversitesinin akademik takviminde belirtilen ders ekleme-çıkarma 

süresinin sonuna kadar uzatabilir. 

b) Özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle mazereti olan öğrenci ile kişisel sağlık sorunları veya 

tıbben / ekonomik açıdan bakmakla yükümlü olduğu bir yakınının sağlık sorunları dolayısıyla özel 

öğrenci olmak isteyen öğrenci; kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun kararı ile birlikte tam 

teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporunu başvuru dilekçesine ekler. Sağlık kurulu 

raporu başhekim onaylı ve başvuru tarihinden önceki 60 gün içerisinde alınmış olmalıdır. Rapor kişinin 

kendisi veya tıbben / ekonomik açıdan bakmakla yükümlü olduğu yakınının sağlık sorunu veya fiziksel 

/ bedenî yetersizliği hakkında olmalıdır.  Afete maruz kalınması, can güvenliğinin tehlikede olması veya 

insanlık onurunun tehdit altında olması gibi nedenlerle özel öğrenci olmak isteyen öğrenci; kayıtlı 

olduğu yükseköğretim kurumunun kararı ile birlikte içinde bulunduğu / maruz kaldığı durumu 

göstermek amacıyla yetkili makamlardan (ilgisine göre valilik, kaymakamlık, adlî makamlar, asayiş 



birimleri vb.) aldığı belgeleri başvuru dilekçesine ekler.Başvuru akademik takvimde belirtilen son 

başvuru tarihine kadar, öğrencinin ders alacağı birime yapılır. Bu tarihten sonra yapılan başvuru işleme 

alınmaz. 

MADDE 6- (1) Özel öğrenci başvuruları için fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölüm / 

program başkanının görüşüne istinaden birim yönetim kurulu tarafından karar alınır ve alınan karar 

Üniversitemiz Senatosunda görüşülmek üzere Eğitim Komisyonuna gönderilir.  

(2) Eğitim Komisyonu, birimden gelen talep üzerine öğrencinin başvuru dosyasını inceler. Gerekli 

görmesi halinde öğrencinin kendisi, yakınları, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun yetkilileri, adlî 

makamlar, asayiş birimleri veya sağlık raporunun temin edildiği hastanenin yetkilileri ile görüşebilir 

veya yazışabilir; öğrenciden ek belgeler isteyebilir ya da öğrencinin başka bir üniversite veya kamu 

hastanesinden sağlık kurulu raporu almasını talep edebilir.  

(3) Komisyon raporu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı üzerinden Üniversite Senatosuna yazı ile bildirilir. 

Komisyon raporu tavsiye niteliğinde olup öğrencinin başvurusu bu Yönergeye göre Senato tarafından 

karara bağlanır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ardahan Üniversitesi Öğrencisinin Başka Bir Yükseköğretim Kurumunda Özel Öğrenci Olabilmesi 

MADDE 7- (1) Ardahan Üniversitesi öğrencisinin başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci 

olabilmesi için aşağıdaki hükümlere göre hareket edilir:  

a) Kişisel sağlık sorunları veya tıbben / ekonomik açıdan bakmakla yükümlü olduğu bir yakınının sağlık 

sorunları dolayısıyla özel öğrenci olmak isteyen öğrenci, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık 

kurulu raporunu başvuru dilekçesine ekler. Sağlık kurulu raporu başhekim onaylı ve başvuru tarihinden 

önceki 60 gün içerisinde alınmış olmalıdır. Rapor kişinin kendisi veya tıbben / ekonomik açıdan 

bakmakla yükümlü olduğu yakınının sağlık sorunu veya fiziksel / bedenî yetersizliği hakkında olmalıdır.  

b) Afete maruz kalınması, can güvenliğinin tehlikede olması veya insanlık onurunun tehdit altında 

olması gibi nedenlerle özel öğrenci olmak isteyen öğrenci, içinde bulunduğu / maruz kaldığı durumu 

göstermek amacıyla yetkili makamlardan (ilgisine göre valilik, kaymakamlık, adlî makamlar, asayiş 

birimleri vb.) aldığı belgeleri başvuru dilekçesine ekler.  

c) Başvuru; akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar, öğrencinin kayıtlı olduğu birime 

yapılır. Bu tarihten sonra yapılan başvuru işleme alınmaz.  

ç) Öğrencinin özel öğrenci olmak istediği yükseköğretim kurumu ile yazışmalar Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı aracılığıyla yürütülür. 

d) Öğrencinin özel öğrenci olarak kabul edilmesine ve o üniversitede hangi dersleri alabileceğine, 

başvurduğu üniversitenin yetkili kurulları karar verir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Özel Öğrencilik Süresi ve Sona Ermesi 

(1) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil eden 

bir fiil nedeniyle ceza alması,  



(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 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. 

MADDE 11 (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12/07/2017 tarih ve 2018/72 sayılı 

Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilen Yönergenin yürürlüğü sona ermiştir. 

MADDE 12 (1) 20/05/2022 tarih ve 2022/41 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilmiş ve aynı 

tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 


