
Kabul: 06.10.2020 tarih ve 2020/87 sayılı Senato Kararı 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ  

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi özel öğrenci statüsü ile ilgili 

usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 – (1) Bu Yönerge; özel öğrenci statüsünde, başka üniversitelerden Yüksek İhtisas 

Üniversitesinde ders alacak olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile başka bir 

üniversiteden özel öğrenci statüsünde ders alacak olan Yüksek İhtisas Üniversitesi ön lisans, 

lisans ve lisansüstü öğrencilerine ilişkin husus ve hükümleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesi ile 24.04.2010 

tarihli 27561 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve 

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi 

Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in 22. ve 25. maddeleri hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 – (1) Yönergede geçen; 

a) Birim: Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı tüm enstitü, fakülte ve meslek 

yüksekokullarını, 

b) Birim Yönetim Kurulu: Enstitülerde enstitü yönetim kurulunu, fakültelerde fakülte 

yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, 



c) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını, 

d) Kredi: AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisini, 

e) 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, 

f) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü, 

g) Sağlık Sorunları: Resmi Sağlık Kurumundan alınmış rapor ile belgelenen, öğrencinin 

yaşamını tehdit eden kronik bir hastalığını veya bağımsız yaşamını engelleyen nörolojik ve kas-

iskelet sorunu gibi sağlık sorunlarını, 

h) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini (YİÜ), 

 ı)         Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu, ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler, Özel Öğrencilik Süresi ve Özel Öğrencilik Ücreti 

 

Genel İlkeler 

Madde 5 – (1) Özel öğrencinin devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde; özel öğrenci olarak 

öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumunun ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim 

öğretim ve sınavlar ile ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. 

(2) Özel öğrencinin, özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunda öğrencilik 

hakları devam eder; ancak bu yükseköğretim kurumunun ve programın diplomaya veya statüye 

yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

(3) Özel öğrencinin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, ilgili yarıyıl için 

belirlenen maksimum kredi sınırını aşamaz. 

(4) 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. 



(5) Öğrenci, başarılı olduğu dersten notunu yükseltmek için sınava girebilir. Öğrencinin 

notunu yükseltmek için girdiği sınavdan aldığı not en son not olarak değerlendirmeye alınır. 

(6) Özel öğrencilik süresi sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu, ilgili fakülte 

dekanlığı veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünce ilgili yükseköğretim kurumuna 

gönderilir. 

(7) Özel öğrencilik süresini Üniversitemizde tamamlayan öğrenci, ayrılmadan önce ilişik 

kesme işlemini yapıp geçici kimlik kartını teslim etmek zorundadır. 

(8) Özel öğrenci programına katılan öğrencinin kurumlar arası yatay geçiş yapması halinde 

sadece kayıtlı olduğu programda kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir. 

(9) Yurtiçinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, 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. 

(10)  Her eğitim- öğretim yarıyılı için özel öğrenci kontenjanları, bölüm veya programın 

başvurulacak yarıyıla ait kayıtlı öğrenci sayısının %2 oran değerini geçemez. Kontenjanın 

aşması durumu ile ilgili özel durumlarda ise ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu Kararı ile 

özel öğrenci kontenjanı arttırılabilir. Kontenjanı aşan başvuru durumunda sıralama ve 

değerlendirme, öğrencilerin Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) ve ÖSYM Puanı esas 

alınarak ilgili yönetim kurulu   tarafından yapılır.  

Özel Öğrencilik Süresi 

Madde 6 – (1) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre öğrenim süresinden sayılır. 

(2) Özel öğrencilik süresi, bir defada en fazla 1 (bir) yıl olarak belirlenir. Ancak, özel öğrencilik 

statüsünden yararlanma şartlarının devam etmesi durumunda, ilgili Birim Yönetim Kurulu 

önerisi, Üniversite Senatosunca özel öğrenciliğin devamı yönünde karara bağlanır ve 

mezuniyete kadar uzatılabilir  

Özel Öğrenciliğin Sona Ermesi 

Madde 7 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda özel öğrenci statüsü sona erer: 

a) Öğrencinin, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması 

b) Öğrencinin, öğrenim ücretini zamanında yatırmaması 



c) Öğrencinin, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine 

göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması 

Özel Öğrencilik Ücreti  

Madde 8 – (1) Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı 

olduğu yükseköğretim kurumuna ve özel öğrenci olarak geldiği yükseköğretim kurumuna 

yapar. Öğrenciler geldiği yükseköğretim kurumuna öğretim ücretinin tamamını öderler.  

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

yükseköğretim kurumuna öderler. 

Özel Öğrencilik ve Burs 

Madde 9 – (1) Özel öğrenciye burs verilmez. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başka Üniversite Öğrencilerinin 

Özel Öğrenci Statüsüyle Üniversitemizde Öğrenim Görmeleri 

Başvuru Şartları 

Madde 10 – (1) Başka üniversite öğrencilerinin özel öğrenci statüsüyle Üniversitemizde ön 

lisans veya lisans programında öğrenim görmeleri için, olağanüstü veya olağan durumları 

içeren başvuru şartları şunlardır: 

a) Öğrencide aşağıda belirtilen olağanüstü durumlardan birisi olmalıdır. 

- Resmi Sağlık Kurumundan son 6 ay içerisinde alınmış, hayati tehlikeyi belgeleyen 

sağlık raporu olan öğrenciler 

- Ailesine bakmakla yükümlü olduğunu gösterir ilgili makamlardan alınan belgeleri olan 

öğrenciler 

- Bağımsız yaşamı engelleyen nörolojik ve kas-iskelet sorunu olan öğrenciler 

- Resmi Sağlık Kurumundan alınmış ve Başhekim tarafından onaylanmış sağlık raporu 

ile ailesi yanında kalması gerekli görülen öğrenciler 



- Resmi olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riski olan 

öğrenciler 

b) Öğrencide aşağıda belirtilen olağan durumların tümü olmalıdır. 

- Ön lisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki yarıyılını 

tamamlamış olması 

- ‘’Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’’ hükümleri gereğince 

disiplin cezası almamış olması 

(2) Başka üniversite öğrencilerinin özel öğrenci statüsüyle üniversitemizde lisansüstü eğitim 

programında öğrenim görmeleri için, ‘’Yüksek İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

Madde 11 – (1) Öğrencinin; en geç ilgili yarıyıla ait kayıt yenileme döneminden 15 (on beş) 

gün öncesine kadar, aşağıda belirtilen belgeler ile Üniversitenin ilgili birimine başvuru yapması 

gereklidir. 

- Özel öğrenci statüsü için olağanüstü veya olağan durumunu açıklayan dilekçe 

- Kayıtlı olduğu üniversitenin Birim Yönetim Kurulu ve Senato Kararı 

- Disiplin cezası bulunmadığını gösteren belge 

- Not durum belgesi (Transkript) 

- Ders içeriklerini gösteren belge 

- Merkezi yerleştirme puanını gösteren belge 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

Madde 12 – (1) Başka üniversite öğrencilerinin özel öğrenci statüsüyle üniversitemizde ön 

lisans veya lisans programında öğrenim görmeleri için başvuruların değerlendirilmesinde, 

öğrencinin özel öğrenci olarak kabul edilip edilmeyeceği ilgili Birim Yönetim Kurulunca karara 

bağlanır. Kararın olumlu olması halinde, Üniversite Senatosu tarafından uygun görülmesi ile 

özel öğrenciliğe hak kazanır. 

(2) Olağanüstü durumlarda özel öğrenci statüsüne başvuran öğrencilerde başarı koşulu 

aranmaz. 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğrencilerinin Özel Öğrenci Statüsüyle Başka Üniversitede 

Öğrenim Görmeleri 

 

Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme 

Madde 13 – (1) Üniversitemiz öğrencilerinin özel öğrenci statüsüyle başka üniversitede ön 

lisans veya lisans programında öğrenim görmeleri için, aşağıda belirtilen koşullar 

sağlanmalıdır. 

a) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen 

öğrencinin; almak istediği derslere ait bölüm tarafından onaylı kredi ve içeriklerini gösteren 

dokümanı dilekçesine ekleyerek, en geç ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme döneminden 15 (on 

beş) gün öncesine kadar kayıtlı olduğu birime başvuru yapması gereklidir. 

b) Öğrencinin; özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği 

derslerin, kendi programındaki derslere içerik ve kredi bakımından denk olup olmadığına ve bu 

dersleri alıp alamayacağına Birim Yönetim Kurulu karar verir. 

c) İlgili Birim Yönetim Kurulu Kararının Üniversite Senatosunda görüşülerek uygun 

bulunması halinde; öğrencinin bu durumu, gitmek istediği Üniversite Rektörlüğüne bildirilir. 

(2) Üniversitemizin öğrencilerinin özel öğrenci statüsüyle başka üniversitede lisansüstü 

programında öğrenim görmeleri için, ’Yüksek İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği’’ hükümleri uygulanır. 

 

 

 

 

 

 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

Madde 14 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, 

YÖK, Senato ve ilgili Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 15 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 16 – (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür. 


