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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 öğrencileri ve başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken Ordu
Üniversitesi öğretim programlarında ders alacak öğrenciler ile herhangi bir önlisans/lisans mezunu, öğrenci olmayan
taliplerin uyması gereken kabul koşullarını, özel öğrencilik sürelerini, alabilecekleri ders yükünü, öğrenci katkı
paylarını, öğrencilik hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere, Ordu Üniversitesi Senatosu tarafından çıkartılmıştır.

Dayanak
MADDE 2- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14.üncü maddesi ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinin 4. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.10.2002 tarih ve 22168 sayılı yazısına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- Bu Yönergede geçen;
a) Birim: İlgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/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 imkânı tanınan öğrenciyi,
c) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,
ç) Rektörlük: Ordu Üniversitesi Rektörlüğünü,
d) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Ordu Üniversitesini,
f) Yönetmelik: Ordu Üniversitesi’nin ilgili Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerini,
ifade eder.
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
2 yarıyılını tamamlamaları ve genel not ortalamasının 100 ‘lük sistemde 70 ve üzeri olması,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince disiplin cezası almamış olmaları,
2) Özel durumlar, sağlık ve benzeri nedenlerle özel öğrenci statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler ise
Üniversitemiz Önlisans Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinde belirtilen Haklı ve Geçerli Mazeretler maddesi
gereği mazeretlerini belgelemeleri,

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 olarak başvurular, Üniversitemiz Akademik Takvimde her yarıyılı için belirtilen derslerin başlama
tarihinden 1 ay öncesine kadar ilgili bölüm başkanlıklarına yapılmalıdır. Beklenmedik haller, ani hastalık ve özel
durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz,
5) Özel Öğrencilik süresi bir defada en fazla 1 yıl olarak belirlenir.
MADDE 5- Ordu Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başka bir üniversite/yüksek teknoloji
enstitüsünün önlisans, lisans ve lisansüstü 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 fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu 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/yönetim kurulunun 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 /enstitü 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, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin
Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü 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/enstitü yönetim kurulu kararını dilekçesine ekleyerek, ilgili
dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne/meslek yüksekokulu müdürlüğüne/enstitü müdürlüğüne başvuru yapması
gereklidir. Öğrencinin derse/derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm başkanlığının/program yürütücüsünün
görüşü de alınarak fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunca karar verilir.
b) Özel öğrencilik talep eden öğrencinin üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü senatosunun /yönetim kurulunun olumlu
kararı ile Üniversitemiz Senatosunun/Yönetim Kurulunun 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.
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/yüksek okul müdürlüğü/meslek
yüksekokulu müdürlüğü/enstitü müdürlüğünce ilgili yükseköğretim kurumu eşdeğeri makama yazılı olarak iletilir.
f) Özel öğrencilikte katkı payını öğrenci kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.
MADDE 7- Herhangi bir yükseköğretim kurumu mezunu taliplerin Ordu Üniversitesi’nde bir lisansüstü programında
ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:
a) Derslere devamı sağlamak için özel öğrencilik talep eden önlisans/lisans/lisansüstü mezunu, serbest meslek erbabı
bir kişi; bir işte, bir kurum veya kuruluşta çalışmakta ise, talep ettiği dersleri takip edebilmesi için çalıştığı yer
yönetimince izinli olduğunu belgelemesi gerekir.
b) Bu öğrenciler, Ordu Üniversitesi’ndeki “özel öğrencilikleri” süresince, Ordu Üniversitesi’nin diplomaya veya
statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.
c) Özel öğrenci statüsü ile yüksek lisans programlarında bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı, söz
konusu programda Ordu Üniversitesi öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını
aşamaz. Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrenciler, Ordu Üniversitesi Enstitülerinden birine öğrenci
olmaya hak kazandığında, aldığı derslerden Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
ile ilgili anabilim dalında almakla yükümlü olunan toplam ders kredisinin en çok %50’sini saydırabilir.
ç) Öğrencinin Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde Ordu
Üniversitesi ilgili Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve öğrenciye aldığı dersi/dersleri başarı
durumlarını, ders içeriklerini içeren bir belge verilir.
d) Lisansüstü özel öğrencileri kredi/saat başına Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Üniversite Yönetim
Kurulu’nca onaylanan katkı payını ödemek zorundadır.
e) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen mezunlarının başvuru dilekçeleri ve ekleri, öncelikle dersi verecek bölüm
başkanı/program yürütücüsü tarafından uygun bulunmuş, ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş olup,
üniversitemiz senato/ yönetim kurulunca uygun görülmesi gerekmektedir.
f) Ordu Üniversitesi ile özel eğitim-öğretim protokolü bulunan kurum ve kuruluşlardan gelen “özel öğrenciler” için,
protokol koşullarına uyulur.
MADDE 8- Özel Öğrenci statüsünün sona ermesi;
a) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini zamanında yatırmayan ve herhangi bir yükseköğretim kurumu mezunu
taliplerin Ordu Üniversitesi’nde bir lisansüstü programında ders alan öğrenciler için ders ücretlerini yatırmaması.
b) Özel öğrenci statüsü şartlarını taşımadığı anlaşılması.
c) 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 9- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, senato kararları ve birim
yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 10- 08.04.2010 tarih 2010/58 Sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Ordu Üniversitesi Özel Öğrenci
Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 11- Bu Yönerge Ordu Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12- Bu Yönerge’yi Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.
24/06/2016 tarih ve 2016-80 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.

