
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

Özel Öğrenci Yönergesi  

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç ve kapsam 

         MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı özel öğrenci statüsünde; 

a) Akdeniz Üniversitesi’nde ders alacak olan yurt içinde veya yurt dışındaki başka 

yükseköğretim kurumunun ön lisans, lisans ve mezun öğrencileri ile 

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

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine ilişkin hususları ve hükümleri kapsar.  

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14 üncü maddesi, 

24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında 

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

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

MADDE 3-(1) Bu Yönergede geçen; 

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

b)Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü, 

c)Rektörlük: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünü, 

ç)Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosunu, 

d)Üniversite: Akdeniz Üniversitesini, 
e)Yönetmelik: Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğini, 

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler  

 

Başvuru ve Kabul 

MADDE 4-(1) Üniversitemiz öğrencileri ile diğer üniversite öğrencileri aşağıda belirtilen 

durumlarda özel öğrencilik hakkından en fazla iki dönem/bir yıl yararlanabilir. Öğrencilerin 

başvurularını dönemlik veya yıllık olarak yapmaları gerekir. Bu süreler sonunda bu fıkranın (a) ve (b) 

bendlerinde belirtilen durumlarda öğrencinin talebi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı 

doğrultusunda özel öğrencilik durumu uzatılabilir.  

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen 

ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın 

ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile 

belgelenmiş olması. 



b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu 

yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim 

kurulunun teklifinin olması. 

c) Üniversitemizden ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adaylardan 

bir ön lisans veya lisans programında bazı derslere katılma izni verilen mezun misafir adaylar, 

ç) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, 

kültürü, kazanımı edinmek isteyen öğrencilerden kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla 

Üniversitemizde eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciler, 

 d) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler. 

(2) Diğer üniversite öğrencilerinden 1 inci fıkranın (ç) bendi dışında belirtilen koşullar altında 

özel öğrenci statüsüne başvuran öğrenciler için kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır. 

(3) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, 

kültürü, kazanımı edinmek isteyen öğrenciler için Üniversitemizin tüm diploma programlarına 

hazırlık sınıfı hariç her bir sınıfı için en fazla 4 öğrenci olmak kaydıyla özel öğrenci kontenjanı 

belirlenir. Her yıl Birim Yönetim Kurulu kararı ile bu kontenjan 2 katına kadar arttırılabilir(en fazla 

8). Bu kapsamda yapılan başvuruların belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda, öğrencilerin 

ÖSYM yerleştirme puanları karşılaştırılır puan sıralaması sonucunda belirlenen kontenjan kadar 

puanı yüksek olan öğrencilerin başvuruları kabul edilir. 

(4) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen adayların, en geç ilgili eğitim öğretim yılı/yarıyılı 

için akademik takvimde belirlenen tarihlerde ilgili birime aşağıdaki belgelerle başvuru yapması 

gerekir. 

a) Öğrenci ise; alacağı dersleri, kredilerini ve içeriklerini belirten kayıtlı bulunduğu Üniversite 

Senato Kararı/birim yönetim kurulu kararı ve dilekçesi, 

b) Mezun ise; almak istediği dersleri belirten dilekçesi, 

c) 3 üncü fıkra gereğince başvuru yapacaklardan; alacağı dersleri, kredilerini ve içeriklerini 

belirten kayıtlı bulunduğu Üniversite Senato Kararı/birim yönetim kurulu kararı, dilekçesi ve ÖSYS 

yerleştirme belgesi. 

(5) Adayın derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm başkanlığının/program 

yürütücüsünün görüşü de alınarak Üniversite Senatosu adına birim yönetim kurulunca karar verilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim 

 

Eğitim-Öğretim 

MADDE 5-(1) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim 

gördükleri süre boyunca öğrenim gördükleri programın öğrenci katkı payını kayıtlı olduğu 

yükseköğretim kurumuna öderler. Bu Yönergenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 

hükümleri doğrultusunda özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adaylardan alınacak olan 

eğitime katkı payı Cumhurbaşkanı Kararı’nın ilgili program için belirlediği “Ortalama Maliyet 

Tutarı” üzerinden üniversite yönetim kurulunca belirlenir. 

(2) Özel öğrenci olarak öğrencinin; aldığı/alacağı dersler, ders muafiyeti ölçütleri açısından 

değerlendirilir ve uygun bulunan derslerin muafiyet işlemi birim yönetim kurullarınca karara 

bağlanır. 

(3) Özel öğrenci statüsündeki tüm öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri 

toplamı, Yönetmelikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz. 

(4) Özel öğrenci statüsü süresince, misafir olduğu üniversitenin diplomaya veya statüye 

yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

(5) 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. 



 

Öğrencilerimizin diğer üniversitelerden ders alması  

MADDE 6-(1) Akdeniz Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerinin başka bir üniversitenin 

eşdeğer programlarından “özel öğrenci” olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır: 

a) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir üniversiteden almak istediği derslerin, kendi 

programındaki derslere içerik ve kredi bakımından denk olup olmadığına ve bu dersleri alıp 

alamayacağına ilişkin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul yönetim kurulu kararı, 

b) Özel öğrenci olarak ders alınmak istenen üniversitenin fakülte/yüksekokul/meslek 

yüksekokulu yönetim kurulunun “özel öğrenci” olarak ders alabileceğine ilişkin olumlu kararı, 

c) 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 eğitim öğretim yılı/yarıyılı için akademik takvimde belirlenen 

tarihlerde ilgili birime başvuru yapmış olması gerekmektedir. 

(2) Özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir. 

(3) Öğrencinin Akdeniz Üniversitesi’ndeki öğrencilik hakları devam eder. 

(4) Özel öğrencilik talebinde bulunan öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı programın yanı 

sıra, Akdeniz Üniversitesi’ndeki programından da ders almayı sürdürebilir. 

 

Diğer üniversite öğrencilerinin üniversitemizden ders alması  

MADDE 7-(1) Başka bir üniversitenin ön lisans ve lisans öğrencilerinin Üniversitemiz 

eşdeğer programlarından “özel öğrenci” olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır: 

a) Özel öğrencilik talep eden öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek 

yüksekokulu yönetim kurulunun “özel öğrenci” olarak ders alabileceğine ilişkin olumlu kararı, 

b) Öğrencinin Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve 

başarı değerlendirmesinde Yönetmelik hükümlerine uyması, 

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

öğrencilerin Türkçe dil düzeylerinin yeterli olduğunu Üniversitemizin “Akdeniz Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi’’ hükümleri çerçevesinde 

belgelendirmeleri. 

(2) Yıl/yarıyıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu; ilgili fakülte 

dekanlığı/yüksekokul müdürlüğünce ilgili yükseköğretim kurumu eşdeğeri makama yazılı olarak 

iletilir. 

 

Mezun öğrencilerin üniversitemizden ders alması 

MADDE 8-(1) Herhangi bir yükseköğretim kurumu mezunu adayların Akdeniz 

Üniversitesi’nde bir ön lisans veya lisans programında öğrenim gördüğü süre içerisinde; kayıt, kabul, 

devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

(2) Yarıyıl sonunda öğrenciye; aldığı dersleri, başarı durumlarını, ders içeriklerini içeren bir 

belge ilgili birim yönetimi tarafından verilir. 

 

Özel öğrenci statüsünün sona ermesi 

MADDE 9-(1) Özel öğrenci olarak ders alan öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiili işlediğinin tespiti ve ilgili Yönetim 

Kurulunun “özel öğrenci statüsünün sona ermesi” gerektiği yönünde karar vermesi, halinde kayıt 

işlemindeki süre dikkate alınmaksızın özel öğrenci statüleri hemen sona erer. 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 10-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, 

senato kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 11-(1) Bu Yönerge Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 12-(1) Bu Yönerge hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

_______________________________________________________ 

20.11.2009 tarih ve 17/141 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi. 

      (1) 07.05.2010 tarih ve 08/73 sayılı Senato Kararıyla yapılan değişiklik. 

      (2) 22.10.2010 tarih ve 19/158 sayılı Senato Kararıyla yapılan değişiklik. 

      (3) 19.08.2015 tarih ve 13/98 sayılı Senato Kararıyla yapılan değişiklik. 

      (4) 24.02.2016 tarih ve 04/27 sayılı Senato Kararıyla yapılan değişiklik. 

 (5) 26.08.2016 tarih ve 17/116 sayılı Senato Kararıyla yapılan değişiklik. 

 (6) 28.11.2018 tarih ve 31/12 sayılı Senato Kararıyla yapılan değişiklik. 

      (7) 08.01.2020 tarih ve 01/07 sayılı Senato Kararıyla yapılan değişiklik. 

      (8) 09.06.2021 tarih ve 11/06 sayılı Senato Kararıyla yapılan değişiklik. 

 (9) 28.06.2021 tarih ve 12/13 sayılı Senato Kararıyla yapılan değişiklik. 

 

 

 

 

 

 

 


