
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI 

YATAY GEÇİŞLER VE KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI İLE İLGİLİ  

UYGULAMA ESASLARI 

 

Başvuru şartları ve değerlendirme 

MADDE 7 – (10) Özel öğrenci olarak başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünden 

ders almak isteyen öğrencinin; alacağı dersler ile kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı 

belgeyi dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme dönemine kadar kendi 

Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir. Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir 

üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünden almak istediği ders(ler)in, kendi programındaki 

ders(ler)e içerik ve kredi bakımından denk olup olmadığına ve bu ders(ler)i alıp alamayacağına 

ilişkin fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı gereklidir. 

(11) Özel öğrenci olarak Atatürk Üniversitesi’nden ders almak isteyen başka bir 

üniversite/ yüksek teknoloji enstitüsü öğrencisinin; kendi üniversitesinin ilgili kurul kararını 

dilekçesine ekleyerek, en geç müracaat edeceği yarıyıla ait kayıt yenileme dönemine kadar ilgili 

Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir. Öğrencinin ders(ler)e kabul edilip 

edilmeyeceğine, ilgili bölüm/program/anabilim dalı başkanlığının görüşü de alınarak 

fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karar verilir. 

 

Özel öğrenci olarak ders alma ve değişim programları 

MADDE 15 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan 

öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci 

olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların 

kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki 

yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. 

(2) ERASMUS, MEVLANA ve benzeri değişim programlarına katılıp gittiği 

yükseköğretim kurumunda aldığı dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilerin yarıyıl kaybına 

uğramamalarını sağlamak için iki yükseköğretim kurumu arasında değişim öncesi ders 

intibakını öngören protokol imzalanır. 

(3) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine 

dahildir. 

(4) Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu 

yükseköğretim kurumuna öder. 

(5) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi 

aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler. 

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili 

yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli 

olduğunu belgelemeleri gerekir. 

(7) Özel öğrenci olarak veya değişim programlarından alınan notlar, Atatürk Üniversitesi 

Önlisans Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesine uygun olarak 

değerlendirilerek, harf notu olarak not durum belgesine işlenir. 

(8) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş 

yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri 

transfer edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


