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ORDU ÜNİVERSİTESİ 

ÖNLİSANS VE LİSANS ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- Bu Yönerge Yükseköğretim mevzuatında yer verilen “özel öğrenci” statüsünde 

başka bir yükseköğretim kurumundan ders alacak Ordu Üniversitesi lisans ve önlisans 

öğrencileri ve başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken Ordu Üniversitesi öğretim 

programlarında ders alacak lisans ve önlisans öğrencilerini, özel öğrencilik sürelerini, 

alabilecekleri ders yükünü, katkı paylarını, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere, 

Ordu Üniversitesi Senatosu tarafından çıkartılmıştır. 

 

Dayanak 

MADDE 2-Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesine ve 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik ve Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- Bu Yönergede geçen; 
a)   Birim: İlgili Fakülte/ Konservatuar / Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulunu, 

b)  Can ve mal güvenliğini tehdit eden durum: Savcılık veya mülki idareden resmi olarak    

belgelenen can ve mal güvenliğine yönelik tehdit eden durumları, 

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

ç)  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, 

d)  Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü, 

 e)  Rektörlük: Ordu Üniversitesi Rektörlüğünü, 

 f)  Sağlık sorunları: Öğrencinin   kendisinin  veya bakmakla yükümlü olduğu birinci 

derece yakınının sağlık sorunları dolayısıyla, tam teşekküllü hastaneden alınmış 

Başhekim onaylı Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenen, bağımsız yaşamı engelleyen ve 

tehdit eden sağlık sorunları, 

  g)  Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu, 

  ğ)  Üniversite: Ordu Üniversitesini, 

  h) Yönetmelik:Ordu Üniversitesi’nin ilgili Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerini,  

  ı) Yükseköğretim Kurulu:Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını, 

  i) Yükseköğretim Kurumu : Öğrencinin kayıtlı olduğu veya geçiş yapmak istediği 

Üniversiteyi ifade eder. 

  j) Devlet Hastanesi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü 

hastaneleri ifade eder. 

  k) Devlet Üniversitesi Hastanesi: Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığına bağlı Devlet Üniversiteleri hastanelerini ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Özel Öğrenci Statüsünden Faydalanmak İsteyen Öğrenciler İçin Genel Uygulama 

İlkeleri 
 

 MADDE 4-Özel Öğrenci başvuru şartları (Üniversitemize gelen-giden öğrenciler için), 

1) Farklı bir yükseköğretim ortamını, kültürünü, kazanımını edinmek isteyenler 

öğrenciler için, 

a) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programında önlisans için en 

az bir yarıyıl, lisans için en az iki yarıyılını tamamlamaları ve genel not ortalamasının 

100‘lük sistemde 80 ve üzeri olması, 

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince disiplin 

cezası almamış olmaları, 

c) Yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları ön lisans ve lisans programlarına merkezi 

yerleştirme puanı ile kayıtlanan öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki puanının, özel 

öğrenci olarak öğrenime devam edeceği programın aynı yıldaki taban puanına eşit veya 

yüksek olması gereklidir. 

2)  Sağlık sorunları, can ve mal güvenliğini tehdit eden durum veya ilgili Akademik 

birimin Yönetim kurulunca kabul edilen özel durumlar nedeniyle özel öğrenci 

statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmelidir. 

3)  Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili 

yabancı dil olan programlardan ders alabilmesi için yabancı dil düzeylerinin yeterli 

olduğunu belgelemeleri gerekmektedir, 

4)  Özel öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Akademik Takvimde her yarıyılı için belirtilen 

derslerin başlama tarihinden bir ay öncesine kadar ilgili birimlere yapılmalıdır. Bu 

Yönergenin 4. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen durumlar hariç, bu süreler bittikten 

sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. 

5)  Özel öğrencilik süresi, sağlık sorunları, can ve mal güvenliğini tehdit eden durum, ilgili 

Akademik Birimin Yönetim kurulunca kabul edilen özel durumlar ve diğer durumlarda 

iki dönem ile sınırlıdır.  

6)   Hazırlık sınıflarına özel öğrenci gönderilmez ve kabul edilmez. 

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

başvurulacak yarıyıla ait kayıtlı öğrenci sayısının % 3’ünü geçemez. % 3’ün  

hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. virgülden sonraki kısım 5’ten 

küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır. 

Kontenjanı aşan başvuru durumunda sıralama ve değerlendirme, öğrencilerin başarı 

durumu esas alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu Yönergenin 4. 

maddesinin 2. fıkrasında belirtilen durumlar nedeniyle başvuran öğrenciler için 

kontenjan sınırlaması uygulanmaz. 

8) Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu 

süre öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde;  

a) Öğrencinin, Yükseköğrenim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitim sebebiyle ikamet 

edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun yada var 

olan hastalığın ilerlediğinin devlet hasatenesi veya devlet üniversitesi hastanesinden 

alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması,  

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

yükseköğrenim kurumundan devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin 

üniversite yönetim kurulunun teklifi, Yükseköğretim Kurulunun Kararıyla uzatılabilir. 

c)  Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel 

öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilirler . 
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MADDE-5 Ordu Üniversitesi önlisans ve lisans öğrencilerinin başka bir üniversite/yüksek 

teknoloji enstitüsünün önlisans ve lisans programlarından “özel öğrenci” olarak ders 

alabilmelerinin koşulları şunlardır: 

 a) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünden 

almak istediği dersin/derslerin, kendi programındaki derse/derslere içerik ve kredi 

bakımından denk olup olmadığına ve bu dersi/dersleri alıp alamayacağına ilişkin ilgili 

birim yönetim kurulu kararı gerekir. 

 b) Özel öğrenci olarak ders alınmak istenen üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü 

senatosunun /yönetim kurulunun “özel öğrenci” kabulüne ilişkin olumlu kararı ile 

Üniversitemiz Senatosunun olumlu kararı, 

 c)  Özel öğrencilik süresi, özel öğrenci olunan yükseköğretim kurumunun farklı oluşuna 

ve sayısına bakılmaksızın, öğrencinin tabi olduğu eğitim-öğretim ve sınav 

yönetmeliğinde belirtilen öğrenim süresinden sayılır. 

 ç)  Özel öğrencilik talebinde bulunan öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı programın 

yanı sıra, Ordu Üniversitesi’ndeki programından da ders almayı sürdürebilir; bu 

durumda, özel öğrenci olarak aldığı ders veya derslerin kredileri ile kendi programında 

aldığı derslerin kredileri toplamı, Ordu Üniversitesi Yönetmeliklerinde tanınan üst 

sınırları geçemez. 

 d)  Özel öğrenci olarak başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünden ders almak 

isteyen öğrencinin; alacağı dersler, kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı belge ve 

haftalık ders programını dilekçesine ekleyerek kendi bölüm başkanlığına başvuru 

yapması gereklidir. 

 e)  Öğrencinin Ordu Üniversitesi’ndeki öğrencilik hakları devam eder; ancak, özel öğrenci 

olarak ders aldığı kurumun ve programın diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik 

haklarından yararlanamaz. 

 f)  Başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünden alınan derslere ilişkin başarı 

notlarının Ordu Üniversitesi’ndeki karşılıkları, Ordu Üniversitesi’nde bu bağlamda 

geçerli Senato Kararları ve mevzuat çerçevesinde, ilgili programın bağlı olduğu 

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile belirlenir. 

 g)  Bu öğrenciler, Ordu Üniversitesi’ndeki programında o dönem ders alıp almadığına 

bakılmaksızın, Ordu Üniversitesi’ndeki öğrenci katkı payını tam olarak ödemeye 

devam ederler. 

 

MADDE 6-Başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünün önlisans ve lisans 

öğrencilerinin Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarından “özel öğrenci” olarak ders 

alabilmelerinin koşulları şunlardır: 

   a) Özel öğrenci olarak Ordu Üniversitesi’nden ders almak isteyen başka bir    

üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü öğrencisinin; kendi fakülte/yüksekokul/meslek 

yüksekokulu yönetim kurulu kararını dilekçesine ekleyerek, ilgili 

dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne/meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvuru 

yapması gereklidir. Öğrencinin derse/derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili 

bölüm başkanlığının/program yürütücüsünün görüşü de alınarak 

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karar verilir. 

  b)    Özel öğrencilik talep eden öğrencinin üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü senatosunun 

         /yönetim kurulunun olumlu kararı ile Üniversitemiz Senatosunun olumlu kararı gerekir. 

  c)     Ordu Üniversitesi’ndeki “özel öğrenciliği” süresince, Üniversitemizin diplomaya veya       

statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

  ç)    Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı ile öğrencisi    

bulunduğu yükseköğretim kurumunda o dönemde aldığı derslerin kredileri 

        toplamı, Ordu Üniversitesi öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek          

maksimum kredi sınırını aşamaz. 
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d)   Öğrencinin Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve               

başarı değerlendirmesinde Ordu Üniversitesi’nin ilgili eğitim-öğretim ve sınav 

yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

     e) Yarıyıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu; ilgili fakülte      

dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü/meslek yüksekokulu müdürlüğünce ilgili 

yükseköğretim kurumu eşdeğeri makama yazılı olarak iletilir. 

 

MADDE 7-Özel Öğrenci statüsünün sona ermesi; 

   a)   Özel öğrenci statüsü şartlarını taşımadığı anlaşılması, 

   b)   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 teklifi ve üniversite yönetim kurulunun onayı ile 

özel öğrencilik statüsü kayıt işlemindeki süre dikkate alınmaksızın sona erer. 

 

Başvuru için gerekli belgeler 

MADDE 8- 

a) Gideceği üniversiteyi, ders alacağı akademik birimi ile programını, kaç dönem ders 

almak istediğini ve almak istediği dersleri ve kredilerini belirten dilekçe, 

b) Disiplin cezası almadığını gösterir belge, 

c) Not durum çizelgesi,  

ç) Öğrencinin yerleştirme puanını gösterir sınav sonuç belgesi, 

d) Derslerin kredi ve içeriklerini gösterir onaylı belge, 

e) Yabancı dille eğitim yapılan programlara gelecek öğrencilerin yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge, 

f) Sağlık sorunu nedeniyle başvurularda tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık 

Kurulu raporu (Sağlık Kurulu Raporu Başhekim onaylı ve başvuru tarihinden önceki 60 

gün içerisinde alınmış olmalıdır.); 

Can ve mal güvenliğini tehdit eden durum veya ilgili Akademik birimin Yönetim 

Kurulunca kabul edilen özel durumlarda yetkili makamlardan alınan belge. (İlgisine 

göre Valilik, Kaymakamlık, adli makamlar, asayiş birimleri vb.) 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri 

 

Katkı payı ve öğrenim ücretleri 

MADDE 9- Özel öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretlerini kayıtlı oldukları yükseköğretim 

kurumuna öderler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 10- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, 

senato kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

MADDE 11- 24.06.2016 tarih 2016/80 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Ordu 

Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Yürürlük 

MADDE 12- Bu Yönerge Ordu Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten 

itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 13- Bu yönergeyi Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senatonun 

Tarihi Sayısı 

09.01.2018 2018/04 

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergelerin Görüşüldüğü Senatonun 

Tarihi Sayısı 

1 02.07.2021  2021/75 

 


