
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu Esaslar; başka yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Üniversitemize 

bağlı birimlerin aynı düzeydeki diploma programlarından ders almak isteyen öğrenciler ile 

Üniversitemize bağlı birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup, başka bir yükseköğretim 

kurumunun aynı düzeydeki diploma programlarından ders almak isteyen öğrenciler ile ilgili usul ve 

esasları düzenler. 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu Yönerge, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki özel öğrenci statüsü ile 

ilgili hükümleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu Esaslarda geçen; 

a) Birim: Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunu, 

b) Birim yönetim kurulu: Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu’nda 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 

imkânı tanınan öğrenciyi veya bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaksızın belirli konularda 

bilgilerini artırmak için ders alan kişileri, 

ç) Rektörlük: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünü, 

          d) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

 

Ortak hükümler 

Madde 5- (1) Başka yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Üniversitemizden ders almak 

isteyen öğrencinin ve Üniversitemize bağlı birimlere kayıtlı olup, başka bir yükseköğretim 

kurumunun ders almak isteyen öğrencinin; 

(2) Kayıtlı olduğu üniversite senatosunun özel öğrenci kabulüne ilişkin olumlu kararı 

bulunmalıdır. 

(3) Almak istediği ders/derslerin, kendi programındaki ders/derslere içerik ve kredi 

bakımından denk olduğuna ve bu ders/dersleri alabileceğine ilişkin kayıtlı olduğu birim yönetim 

kurulunun kararı olması gerekir. 

(4) Özel öğrenci olarak ders aldığı üniversitenin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik 

haklarından yararlanamaz. 

(5) Özel Öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder. 

(6) Özel öğrencinin öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav ve başarı 

değerlendirmesinde özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunun iç mevzuatı geçerlidir. 

(7) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğrenim süresinden 

sayılır. 

(8) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince 

disiplin cezası almamış olması gerekir. 

 



(9) Ön lisans/lisans programı Üniversitemiz aynı düzeydeki ön lisans/lisans diploma 

programlarından özel öğrenci olarak ders almak üzere başvurabilmesi için, genel ağırlıklı not 

ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir. Sağlıkla ilgili olarak belgelenmiş 

veya kabul edilebilir bir nedenle özel öğrenci olarak ders almak üzere başvuran öğrencide ağırlıklı 

genel not ortalaması koşulu aranmaz. 

(10)  Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaksızın belirli konularda bilgisini artırmak için 

başvuran öğrencide GANO şartı aranmaz. 

(11)  Üniversitemize kayıtlı lisans düzeyindeki öğrencinin başka yükseköğretim kurumlarında 

özel öğrenci olabilmesi için; genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 3.00 

olması gerekir. 

(12)  Lisansüstü öğrencisinin özel öğrenci olabilmesi için, genel ağırlıklı not ortalamasının 

(GANO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir. Ancak daha önce ders almamış olan lisansüstü 

öğrencisi ile bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaksızın belirli konularda bilgisini artırmak için 

başvuran öğrencide genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) şartı aranmaz. 

(13)  Hazırlık sınıflarına özel öğrenci gönderilmez ve kabul edilmez. 

(14)  Özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle başka bir yükseköğretim kurumundan 

eğitimine devam etmek isteyen öğrenci ile Üniversitemize bu kapsamda gelecek öğrenci için başarı 

şartı aranmaz. 

(15)  Özel öğrenci, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemekle 

yükümlüdür. 

(16) Yaz okuluna gelen özel öğrenci, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ücreti öder. 

Yaz okulunda ders alacak öğrenci için genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) şartı aranmaz. 

(17)  Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencinin, öğretim dili yabancı 

dil olan programlardan da ders alabilmesi için yabancı dil düzeyinin yeterli olduğunu, Üniversitemiz 

Yabancı Diller Bölümünün yapacağı sınavlardan biri ile belgelemesi gerekir. 

(18)  Öğretim dili yabancı dil olan bir programdaki öğrencinin, özel öğrenci olarak alacağı 

derslerin dili de aynı yabancı dilde olmalıdır. 

(19)  Yurt içi ve yurt dışı değişim programlan kapsamında protokol imzalanan yükseköğretim 

kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, özel sektör kuruluşları ve kamu kurumlarından 

gelen özel öğrencinin işlemleri bu kurumlarla yapılan protokollerdeki hükümlere göre yürütülür. 

(20)  Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durum belgesi (transkript), birim tarafından ilgili 

yükseköğretim kurumundaki eşdeğer makama resmî yazı ile gönderilir. 

(21)  Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayıp da üniversitemizde özel öğrenci statüsü elde 

eden kişiye, izlediği dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösterir belge verilir. 

(22)  Üniversitemiz öğrencisi olup özel öğrenci statüsü ile başka bir yükseköğretim kurumunda 

okuyan öğrenci, Üniversitemizde kayıtlı olduğu programdan da ders alabilir. Üniversitemizde özel 

öğrenci statüsü elde eden başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi kendi okulunda kayıtlı 

olduğu programdan da ders alabilir. Her iki durumda özel öğrenci olarak aldığı derslerin kredileri ile 

kayıtlı olduğu programda aldığı derslerin kredileri toplamı, kayıtlı olduğu birimin bir yarıyılda veya 

yılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz. 

(23)  Üniversitemize kayıtlı lisansüstü öğrencisi, kayıtlı olduğu programın ders yüküne 

sayılmak üzere, özel öğrenci olarak başka bir anabilim dalından, üniversiteye bağlı başka bir 

enstitüden veya diğer yükseköğretim kurumlarının benzer programlarından en çok 2 adet ders alabilir. 

Diğer yükseköğretim kuramlarından alınacak derslerin üniversite bünyesindeki programlarda 

açılmamış olması gerekir. Özel öğrenci olarak alınan derslerin isimleri ve kredileri öğrenci not 

belgesine (transkript) aynen işlenir. 

(24)  Özel öğrenci olarak alınan derslerin başarı notlarının üniversitemiz not sistemindeki 

karşılığı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölüm/anabilim/program 

başkanının teklifi ve birim yönetim kurulunun kararı ile hesaplanarak öğrenci bilgi sitemine işlenir. 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üniversitemizde Özel Öğrenci Olarak Ders Alma 

 

Üniversitemizde özel öğrenci olarak ders alma 

Madde 6- (1) Başvurular; öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun özel öğrenci 

kabulüne ilişkin senato kararı örneği, öğrencinin üniversitemizde alacağı dersleri gösterir kayıtlı 

olduğu birimin yönetim kurulu kararı, disiplin durumunu gösterir belge, Öğrenci not belgesi 

(transkript) ve dilekçe ile, alınmak istenen derslerin açıldığı yarıyıl göz önünde tutularak güz/bahar 

yarıyılı eğitim- öğretim başlangıç tarihine kadar öğrencinin ders alacağı ilgili birime yapılır. Ancak 

özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencinin, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı 

“olur” kararının gecikmesi halinde, ilgili birim yönetim kurulu bu süreyi Üniversitemiz akademik 

takviminde belirtilen ders ekleme-çıkarma süresinin sonuna kadar uzatabilir. Bu tarihten sonra 

yapılan başvuru işleme alınmaz. 

(2) Sağlıkla ilgili olarak bir nedenle özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenci; kayıtlı 

olduğu yükseköğretim kurumunun kararı ile birlikte, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık 

kurulu raporunu başvuru dilekçesine ekler. Sağlık kurulu raporu başhekim onaylı ve başvuru 

tarihinden önceki 60 gün içerisinde almış olduğu raporu başvuru dilekçesine ekler. 

(3) Afete maruz kalınması, can güvenliğinin tehlikede olması veya insanlık onurunun tehdit 

altında olması gibi nedenlerle özel öğrenci olmak isteyen öğrenci; kayıtlı olduğu yükseköğretim 

kurumunun kararı ile birlikte, içinde bulunduğu/mâruz kaldığı durumu göstermek amacıyla yetkili 

makamlardan (ilgisine göre valilik, kaymakamlık, adlî makamlar, asayiş birimleri vb.) aldığı belgeleri 

başvuru dilekçesine ekler. 

(4) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaksızın belirli konularda bilgisini artırmak 

amacıyla ders almak isteyen öğrenci, başvurduğu programın türüne göre önlisans/lisans/lisansüstü 

Öğrenci not belgesi (transkript), diploma fotokopisi ve adli sicil kaydı belgesini dilekçesine ekleyerek 

almak istediği derslerin açıldığı yarıyılı göz önünde tutarak güz/bahar yarıyılı eğitim-öğretim 

başlangıç tarihine kadar ilgili birime yapar. Bu tarihten sonra yapılan başvuru işleme alınmaz. 

(5) Lisansüstü öğrencisinin özel öğrenci olarak almak istediği derslerin mutlaka açılmış 

olması gerekir. Kayıtlı öğrencisi bulunmayan lisansüstü derslere başka yükseköğretim kuramlarının 

öğrencileri özel öğrenci statüsünde kabul edilemez. 

(6) Özel öğrenci başvuruları Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında 

bölüm/program başkanının; enstitülerde anabilim dalı başkanının görüşüne istinaden birim yönetim 

kurulu tarafından karara bağlanır ve sonucu ilgili yükseköğretim kurumuna bildirilir. 

(7) Üniversitemizden özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenci; 

a) Özel öğrenciliği süresince Üniversitemiz ve özel öğrenci olduğu birimin kayıtlı 

öğrencilerinin uymak zorunda olduğu devam, sınav, disiplin vb. kurallarına, yönetmelik ve akademik 

takvim esaslarına uymak, sürecin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak 

zorundadır. 

b) Özel öğrenciliği süresince, uygulamalı çalışmalarda, teknik gezilerde, bu süre içinde 

bitmeyecek projelerde yer alamaz. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Üniversitemiz Öğrencisinin Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Ders Alması 

 

Üniversitemiz Öğrencisinin Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Ders Alması 

Madde 7- (1) Üniversitemiz öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci 

olarak ders alabilmesi için ders almak istediği yükseköğretim kurumuna sunduğu belgelerin onaylı 

birer nüshasını başvuru dilekçesine ekleyerek kayıtlı olduğu birime sunmak zorundadır. 

(2) Öğrenci, alacağı derslere ait içerik bilgilerini, özel öğrencisi olmak istediği yükseköğretim 

kurumundan temin ederek başvuru dilekçesine ekler. Öğrencinin, hangi dersleri alabileceğine Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi esasları dikkate alınarak, kayıtlı 

olduğu bölüm/anabilim/program başkanlığının yapacağı ders eşleştirmeleri ve görüşleri 

doğrultusunda kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu karar verir. Eşleştirilmeyen dersler, kayıtlı olunan 

programdaki yükümlülüklerin yerine sayılmaz. 



(3) Başka bir üniversiteden alınan derslere ilişkin başarı notlarının karşılıkları, 

Üniversitemizde geçerli mevzuat ve Senato kararları çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulu 

kararı ile belirlenir. 

(4) Öğrencinin özel öğrenci olmak istediği yükseköğretim kurumu ile yazışmalar Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı aracılığıyla yürütülür. 

(5) Nihai kararı Özel öğrenci olarak kabul edilmesine ve hangi dersleri alabileceğine, özel 

öğrenci olmak için başvurduğu üniversitenin yetkili kurulları karar verir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Özel Öğrencilik Süresi ve Sona Ermesi 

 

Özel öğrencilik süresi ve sona ermesi 

Madde 8- (1) Özel öğrencilik süresi, sağlık, güvenlik ve afet durumlarında bu şartların devam 

ettiği süreyle; diğer durumlarda ise her defasında aralıklı veya sürekli olarak bir eğitim-öğretim yılı 

ile sınırlıdır. Bir yıllık süre, 5 inci maddede belirtilen şartların sağlanması koşuluyla ilgili birim 

yönetim kurulu kararı ile yıllık veya yarıyıllık dönemler halinde mezuniyete kadar uzatılabilir. 

(2) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç 

teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan 

kalkması veya birim yönetim kurulunun, özel öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar 

alması halinde özel öğrenci statüsü sona erer. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük, Yürütme 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 9- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili mevzuat hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yetkili 

organlarının kararları uygulanır. 

Yürürlük 

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

Yürütme 

Madde 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato’nun 

Tarihi Sayısı 

24.07.2018 25-02 

 


