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KARAR 2019/10-04
Mevzuat Komisyonunca incelenerek uygun görülen; Uşak Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesinin
aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna;
T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ortak Hükümler
Amaç
MADDE l- (1) Bu yönergenin amacı, Uşak Üniversitesi özel öğrenci statüsü ile ilgili usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE2- (1) Bu yönerge, önlisans ve lisans düzeydeki özel öğrenci statüsü ile ilgili hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Yönergede geçen;
a) Birim: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu,
b) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul
yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
c) Not Durum Çizelgesi: Öğrencinin mezun olabilmesi için almak zorunda olduğu dersleri, staj ve
benzeri uygulamaları yarıyıl tabanlı olarak ve her bir dersten alınan sadece son başarı notunun
gösterildiği belgeyi,
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 eğitimine devam etme
imkânı tanınan öğrenciyi,
d) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
ifade eder.
Ortak hükümler
MADDE 5- (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programların eşdeğeri olan programlarda özel öğrenci
olarak en fazla iki yarıyıl ders alabilirler. Ancak mazeret ve gerekçeleri devam eden öğrenciler özel
öğrenci statüsünde eğitimlerine devam edebilmeleri için başvurularını tekrarlayarak uzatma talebinde
bulunabilirler. Özel öğrenci statüsünün devamı bölüm başkanlığı, ilgili birim yönetim kurulu ve
Senatonun onayı ile karara bağlanır.
(2) Her bir başvuruda süre en fazla iki yarıyıldır. Farklı akademik yıllardaki farklı yarıyıllar için
aynı anda iki yarıyıl başvurusu yapılamaz.
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(3) Kayıtlı olduğu programın normal eğitim öğretim süresi içerisinde eğitim gören öğrenciler, özel
öğrenci olarak başvurabilir. Eğitim öğretim süresini uzatan öğrenci özel öğrencilik haklarından
yararlanamaz.
(4) Kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlayan öğrenciler özel öğrenci olarak
başvurabilir.
(5) Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans veya lisans programı öğrencilerinin, Uşak
Üniversitesinin aynı düzeydeki önlisans veya lisans diploma programlarına özel öğrenci olarak başvuru
yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
(6) Öğrenciler, kayıt oldukları ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır.
(7) Özel öğrenciler, katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder.
(8) Özel öğrencilikte geçen süre öğrenim süresinden sayılır.
(9) Öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı üniversitenin diplomaya veya statüye yönelik
öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(10) 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.
(11) Uşak Üniversitesine özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye geçici öğrenci kimlik kartı
verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu kimlik kartını iade eder.
(12) Özel öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması veya özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının
ortadan kalkması üzerine, ilgili yönetim kurulunun, özel öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği
yönünde karar vermesi halinde özel öğrenci statüsü sona erer.
İKİNCİ BÖLÜM
Başka Üniversitelerden Ders Alımı
Uşak Üniversitesi öğrencilerinin başka üniversiteden özel öğrenci statüsüyle ders almaları
MADDE 6- (1) Uşak Üniversitesi önlisans, lisans öğrencilerinin başka bir yükseköğretim
kurumundan önlisans, lisans programlarından "özel öğrenci" olarak ders alabilmelerinin koşulları
şunlardır:
a) Adayın özel öğrenci olarak başka yükseköğretim kurumundan ders almasının kabul edilip
edilemeyeceğine, öncelikle kayıtlı bulunduğu bölüm başkanlığının veya bölüm olmayan fakültelerde
Dekanlığın program yürütücüsünün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilmesi ve senato
tarafından kabul edildikten sonra, özel öğrenci olarak ders almak istediği yükseköğretim kurumuna
müracaat etmesi ile o kurumun ilgili kurullarınca da "özel öğrenci statüsünde" kabulüne ilişkin olumlu
kararın alınması sonucunda tamamlanmış olur.
b) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği derslerin,
kendi programındaki derslere içerik ve kredi bakımından eşdeğer olup olmadığına ve bu dersleri alıp
alamayacağına, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili bölüm başkanlığının onayı ile ilgili yönetim kurulu karar
verir.
c) Başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin Uşak
Üniversitesindeki öğrencilik hakları devam eder.
ç) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrenci, eğitim
öğretim başlamadan en az 45 gün önce, dersler, kredi veya ders saati ile ders içeriklerinin gösterildiği
onaylı belgelerini dilekçesine ekleyerek başvurusunu yapar.
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d) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere ilişkin başarı notlarının Uşak
Üniversitesindeki karşılıkları, Uşak Üniversitesi önlisans, lisans yönetmeliklerinin ilgili hükümleri
çerçevesinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
e) Özel öğrenci statüsünde başka üniversiteden eğitim alan öğrenciler, Uşak Üniversitesine
öğrenci katkı payını ve öğrenim giderini tam olarak ödemeye devam ederler.
f) Özel öğrenci statüsünde yapılan işlemlerin ilgili yarıyıl kayıt yenileme tarihi başlangıcından
önce tamamlaması gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uşak Üniversitesinden Ders Alımı
Uşak Üniversitesinde özel öğrenci olarak ders alma
MADDE 7- (1) Başka bir yükseköğretim kurumu önlisans, lisans öğrencilerinin Uşak
Üniversitesinde önlisans ve lisans programlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerinin koşulları
şunlardır:
a) Öğrenci ders almak istediği programın varsa özel şartlarını taşımak zorundadır.
b) İlgili akademik birimin yönetim kurulunca kabul edilen ve senato tarafından uygun görülen
sağlık ve özel durumlar dışında, özel öğrenci olarak Uşak Üniversitesi ortamını, kültürünü, kazanımını
edinmek isteyen öğrencilerin Genel Akademik Not Ortalamasının en az 2,50 veya üstü olması, başarısız
veya alamadığı dersinin bulunmaması, kayıt olduğu yıldaki puanının özel öğrenci olarak devam edeceği
programın aynı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
c) Özel öğrenci olarak Uşak Üniversitesinden ders almak isteyen diğer yükseköğretim kurumu
öğrencileri, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili kurullarının izin kararı ile birlikte, Uşak
Üniversitesinin ilgili birimine eğitim öğretim başlamadan 45 gün önce müracaat edecektir. İlgili
yarıyılın kayıt yenileme dönemi başlangıcına kadar işlemlerini tamamlayacaktır. Dekanlık/Müdürlük
ilgili bölüm başkanlığının/program yürütücüsünün görüşünün de alınarak, ilgili birim yönetim kurulunca
özel öğrenci statüsünde Uşak Üniversitesinde eğitim ve öğretim görmesi uygun görülen öğrencilerin
durumu senatoya sunulur ve senato tarafından karara bağlanır. Alınan karar, ilgili birimlere bildirilir.
ç) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı ile öğrencisi
bulunduğu yükseköğretim kurumunda o yarıyılda aldığı derslerin kredileri toplamı, Uşak Üniversitesi
öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.
d) Öğrencinin Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı
durumu değerlendirmesinde Uşak Üniversitesi önlisans, lisans yönetmelik, yönerge ve ilgili mevzuat
hükümleri geçerlidir.
e) Yarıyıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu, ilgili yükseköğretim kurumuna
yazılı olarak bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gerekli Belgeler
Başvuru için gerekli belgeler
MADDE 8- (1) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, dilekçe ekinde aşağıdaki
belgelerle birlikte ilgili birime başvurmaları gerekir:
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a) Özel öğrenci olarak gitmek istediği üniversiteden bir veya en fazla iki yarıyıl olmak üzere kaç
yarıyıl ders almak istediğini, gideceği üniversiteyi, ders alacağı akademik birimi ile programını, 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) Ders içerikleri,
e) Yabancı dille eğitim yapılan programlara başvuran öğrencilerin yabancı dil yeterliliğine ilişkin
belge,
f) Sağlık sorunları nedeniyle başvurularda tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu
Raporu,
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hüküm Bulunmayan Haller
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9– (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde senato kararları uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük veYürütme
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu yönerge, Uşak Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 11- (l) Bu yönerge hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

