
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

Amaç, Kapsam ve Dayanak
Madde 1- Bu Yönerge; Yükseköğretim mevzuatında yer alan “özel öğrenci” statüsünde lisans
ve önlisans programlarında başka bir yükseköğretim kurumundan ders alacak Atatürk
Üniversitesi öğrencileri ile başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken Atatürk
Üniversitesi’nde ders alacak öğrenciler için gereken kabul koşullarını, özel öğrencilik
sürelerini, alabilecekleri ders yükünü, öğrencilerin ödeyecekleri ücretleri düzenler.
Madde 2- Atatürk Üniversitesi önlisans ve lisans öğrencilerinin başka bir üniversite/yüksek
teknoloji enstitüsünün önlisans ve lisans programlarından “özel öğrenci” olarak ders
alabilmelerinin koşulları şunlardır:
a) Özel öğrenci olarak başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünden ders almak isteyen
öğrencinin; alacağı dersler, kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı belgeyi dilekçesine
ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme dönemine kadar kendi bölüm
başkanlığına başvuru yapması gereklidir.
b) 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.
c) Atatürk Üniversitesi Senatosu ile özel öğrenci olarak ders alınmak istenen
üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü senatosunun “özel öğrenci” kabulüne ilişkin kararları
gereklidir.
ç) Özel öğrencilik için müracaat eden öğrencilerin birinci ve ikinci yarıyıldaki veya birinci
yıldaki tüm ders(ler)i başarı ile tamamlamış olmaları ve ayrıca özel öğrenci olarak almak
istedikleri ders(ler)i kayıtlı bulundukları programda daha önce almamış olmaları gerekir.
d) Özel öğrenci olarak başka bir yüksek öğretim kurumundan en çok iki yarıyıl veya bir yıl
süre ile ders alınabilir.
e) Özel öğrencilik süresi, öğrencinin tabi olduğu eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde
belirtilen öğrenim süresinden sayılır.
f) Özel öğrenci olarak alınan derslerin kredi miktarı Atatürk Üniversitesinin ilgili birimlerince
belirlenen yarıyıllık/yıllık kredi limitlerini aşamaz.
g) Özel öğrenci olarak başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünden alınan derslere
ilişkin başarı notları ilgili Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.
h) Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin Atatürk Üniversitesi’ndeki öğrencilik hakları devam
eder. Bu öğrenciler özel öğrenci olarak ders aldıkları kurumun ve programın diplomaya veya
statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
ı) Özel öğrenciler, Atatürk Üniversitesi’ndeki programında o dönem ders alıp almadığına
bakılmaksızın, Atatürk Üniversitesi’ndeki öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler.
Sayfa 2 / 2
Madde 3- Başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünün önlisans ve lisans öğrencilerinin
Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarından “özel öğrenci” olarak ders alabilmelerinin
koşulları şunlardır:
a) Atatürk Üniversitesi Senatosu ile özel öğrenci olarak ders alınmak istenen
üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü senatosunun “özel öğrenci” kabulüne ilişkin kararları
gereklidir.
b) 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 döneminden bir
hafta önce ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne 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.
c) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı Atatürk
Üniversitesi öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını
aşamaz.
ç) Özel öğrencinin Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav
ve başarı değerlendirmesinde Atatürk Üniversitesi’nin ilgili eğitim-öğretim ve sınav
yönetmeliği hükümleri uygulanır.
d) Özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler, Atatürk Üniversitesi’ndeki “özel
öğrenci’’likleri süresince, Üniversitemizin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.
e) Özel öğrenci, kendi kurumunda öğrenci katkı payını ödeyip ödememiş olmasına
bakılmaksızın, Atatürk Üniversitesinde öğrenim göreceği yarıyıl/yıl için de katkı payını öder.
f) Atatürk Üniversitesi ile eğitim-öğretim protokolü bulunan yerli/yabancı devlet/vakıf
üniversiteleri/yüksek teknoloji enstitüleri “özel öğrencileri” için, ilgili protokollerdeki
hükümler uygulanır.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 4- Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde fakülte/yüksekokul yönetim kurulları yetkilidir.
Yürürlük
Madde 5- Bu Yönerge, Atatürk Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 6- Bu Yönerge hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.


