
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
  

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, özel öğrenci statüsünde; başka yükseköğretim 

kurumlarından Atatürk Üniversitesinde ders alacak olan önlisans veya lisans öğrencileri ile başka 

yükseköğretim kurumlarında ders alacak olan Atatürk Üniversitesi önlisans veya lisans öğrencilerine 

ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu yönerge önlisans ve lisans düzeyindeki özel öğrencilik statüsüyle ilgili 

hükümleri kapsar.  

 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 

a) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 

b)  Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay 

Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması İle İlgili Uygulama Esasları  

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/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 imkanı 

tanınan öğrenciyi, 

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: Atatürk Üniversitesini, 

ifade eder. 

  

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler, Başvuru ve Değerlendirme ile Süreler 
  

Genel ilkeler 
MADDE 5- (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencinin özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir 

yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili birim yönetim kurulu kararı 

ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. 

(2) 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. 

(3) Özel öğrencilik statüsünde başka bir yükseköğretim kurumunda alınan notlar, Atatürk 

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

değerlendirilir ve harf notu olarak not durum belgesine işlenir.  

(4) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde sadece 

kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir. 

(5) Programların hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilmez. 

(6) Öğrencinin, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması veya ilgili 

yönetim kurulu kararı ile özel öğrencilik statüsü sona erer. 

(7) Özel öğrenciler, kayıt yaptırdıkları ders/ler için, devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, 

disiplin ve diğer hususlarda, ilgili birimde uygulanan yönetmelik, yönerge ve diğer esaslara uymak 

zorundadırlar. 



(8) Özel öğrenci statüsünde Üniversiteden ders alan öğrencilere diploma verilmez, bu 

öğrencilerin notları kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına bildirilir.  

(9) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, 

ilgili birim uygulama esaslarıyla belirlenen bir yıl/yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını 

aşamaz. 

(10) Özel öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretlerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna 

öderler.  

(11) Özel öğrencilikte geçen süre, öğretim süresine dahildir.  

 

 

Başvuru ve değerlendirme 
MADDE 7- (1) Üniversitemizde kayıtlı olup, özel öğrenci olarak başka bir üniversite/yüksek 

teknoloji enstitüsünden ders almak isteyen öğrenciler için; 

a) İlgili yarıyıla ilişkin ders kayıt tarihlerinden 10 gün önce alacağı dersler ile kredi ve 

içeriklerinin belirtildiği onaylı belge/leri özel öğrencilik talep dilekçesine ekleyerek kayıtlı olduğu 

Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir.  

b) Öğrencinin, özel öğrencilik talebinin uygun olup olmadığına, özel öğrenci olarak başka bir 

yükseköğretim kurumundan almak istediği ders(ler)in, kendi programındaki ders(ler)e içerik ve kredi 

bakımından denk olup olmadığına ve bu ders(ler)i alıp alamayacağına, derslerin içerikleri, AKTS ve 

ulusal kredileri, ders ve sınıf geçme şartları vb. hususlar dikkate alınarak birim yönetim kurulu 

tarafından karar verilir. 

c) Özel öğrenci olarak notlar, Atatürk Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin 27 nci maddesine uygun olarak değerlendirilir ve harf notu olarak not durum belgesine 

işlenir.  

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

kurumu öğrencileri için; 

a) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından alınan ilgili kurul kararını dilekçesine 

ekleyerek, en geç ilgili yarıyıla ilişkin ders kayıt tarihlerinden 10 gün önce özel öğrenci statüsünde 

öğrenim görmek istediği Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir. 

b) Öğrencinin, özel öğrencilik talebinin uygun olup olmadığına, ilgili bölüm/program/anabilim 

dalı başkanlığının görüşü göz önünde bulundurulup, sınıf mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı 

sayısı yeterliliği ve eğitim sisteminin uygunluğu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili birim yönetim 

kurulunca karar verilir. 

 

Süreler 
MADDE 8- (1) Özel öğrencilik süresi, sağlık, güvenlik ve afet durumlarında bu koşulların 

devam ettiği süreyle, diğer durumlarda birim yönetim kurulu kararı ile dönemler halinde mezuniyete 

kadar uzatılabilir. 

(2) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
  

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, konu ile ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ve senato kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 
MADDE 13- (1) Bu Yönerge, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında uygulanmak 

üzere Senato’da kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

* Üniversite Senatosunun 01.12.2016 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. 


