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ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde 

uygulanacak özel öğrenci statüsü ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, özel öğrenci statüsünde; 

a) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden ders alacak yurt içinde veya yurt dışındaki 

başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencileri, 

b) Yurt içinde veya yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumundan ders alacak olan Isparta 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerine uygulanacak olan hususları ve hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe  giren  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Önlisans  ve  Lisans  Düzeyindeki  Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile  Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: İlgili Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulunu, 

b) 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, 

c) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu, 

d) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini, 

e) Yönetmelik: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler 

MADDE 5 - (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci, farklı bir yükseköğretim ortamı, 

kültürü kazanımı elde etmek için veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle, kaydı kendi 

üniversitesinde kalmak şartıyla her iki üniversitenin ilgili birim  yönetim kurullarının uygun görmesi 

halinde özel öğrenci olabilir. 

(2) Özel  öğrenciler,  kayıtlı  oldukları  yükseköğretim  kurumundan  ders  alıp  almadıklarına 

bakılmaksızın,  öğrenci katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder. 

(3) İlgili akademik birimin yönetim kurulunca kabul edilen sağlık ve özel durumlar dışında, özel 

öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin genel akademik not ortalamasının en az 3,00 olması, 

başarısız veya alamadığı dersinin  bulunmaması  gerekir. 

(4) Olağanüstü durumlarda özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerde başarı koşulu aranmaz. 
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(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin yabancı dilde öğretim 

yapan programlardan özel öğrenci statüsünde ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli 

olduğunu Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yönetmelik hükümleri çerçevesinde belgelemeleri 

gerekir. 

(6) Özel öğrenci, aynı yarıyılda, ders programının çakışmaması şartıyla, kendi yükseköğretim 

kurumundan ders almayı sürdürebilir. 

(7) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir. 

(8) Özel öğrencinin ders yükü, üniversitemiz önlisans, lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği 

hükümlerine göre belirlenir. Devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde özel öğrenci olarak öğrenim 

görmekte olduğu  yükseköğretim kurumunun önlisans, lisans eğitim- öğretim ve sınav yönetmeliği 

hükümleri uygulanır. 

(9) 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. 

(10) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye 

kayıtlı olduğu birim tarafından geçici öğrenci kimlik kartı verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, 

bu kimlik kartını iade eder. 

(11) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç 

teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması durumunda özel  öğrencilik  statüsünün  sona  ermesine veya 

devamına birim yönetim kurulu karar verir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğrencilerinin Başka Bir Yükseköğretim 

Kurumundan Özel Öğrenci Statüsünde Ders Almaları 

MADDE 6 - (1) Üniversitemiz öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci 

olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır: 

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

almak istediği  derslere  ait  onaylı  kredi  ve içeriklerini  gösteren dokümanı dilekçesine ekleyerek en geç 

ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme tarihi başlangıcından 30 gün öncesine kadar kayıtlı olduğu bölüm 

başkanlığına başvuru yapması gereklidir. 

b) Özel öğrenci başvuruları, bölüm başkanlığınca değerlendirilerek uygun görülmesi durumunda 

intibak komisyonu raporuyla birlikte bölüm kurulu kararıyla birim yönetim kuruluna sunulur. İlgili birim 

yönetim kurulu, özel öğrenci başvurularını değerlendirir ve başvurunun kabulü veya reddine karar verir.  

c) Özel öğrencilerin, başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere ilişkin başarı 

notlarının  karşılıkları,  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Ders Muafiyet ve 

İntibak İşlemleri Yönergesi’ne göre belirlenir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Başka Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinin Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesinden Özel Öğrenci Statüsünde Ders Almaları 

MADDE 7 - (1) Başka bir yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi programlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır: 

a) Özel öğrenci olarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi programlarından ders almak 

isteyen başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi,  kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu kararını 
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dilekçesine ekleyerek ilgili eğitim öğretim yarıyılının kayıt yenileme tarihleri içerisinde bölüm 

başkanlığına başvuru yapmalıdır. 

b) Başvurular bölüm kurulunca değerlendirilerek uygun görülmesi durumunda birim yönetim 

kuruluna sunulur. İlgili birim yönetim kurulu, başvuruları değerlendirir, kabulüne veya reddine karar 

verir.  

c) Her eğitim öğretim yılı için özel öğrenci kontenjanları, programın başvurulacak yarıyıla ait 

kayıtlı öğrenci sayısının %5’ini geçemez. 

ç) Türkçe öğretim yapan programlara özel öğrenci olarak başvuruda bulunan yabancı uyruklu 

öğrencilerin Türkçe dil yeterliliklerini “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Programlari İçin Uluslararasi Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi’’ hükümleri çerçevesinde 

belgelendirmeleri gerekir. 

d) Her yarıyıl sonunda ilgili öğrencinin aldığı derslerin isim, kredi ve başarı notlarının topluca 

yazıldığı belge (transkript) öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yazılı olarak öğrencinin kayıtlı olduğu 

kuruma gönderilir.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 Olağanüstü durumlar 

MADDE 8 - (1) Aşağıda belirtilen durumlar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından olağanüstü 

durum olarak değerlendirilir: 

a) Hastalık: öğrencinin veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece yakınının yaşamı tehdit 

eden veya bağımsız yaşamını engelleyen sağlık sorununu tam teşekküllü hastaneden alınacak bir sağlık 

kurulu raporu ile belgelenmesi, 

b) Belgelendirmek şartı ile doğal afet vb. durumlar, 

c) Adayın milli sporcu olması ve antrenör, antreman koşulları, kampları vb. nedenlerle yer 

değiştirme zorunluluğu bulunması. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 9 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, 

senato kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 10 - (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge hükümlerini  Isparta Uygulamalı Bilimler  Üniversitesi Rektörü 

yürütür.  


