T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki özel öğrenci
statüsü ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki özel öğrenci statüsüne
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesi ile
Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğin 22. Maddesi ve Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinin 9. maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Ege Üniversitesini,
b) Birim: İlgili fakülte,enstitü, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulunu,
c) Birim Yönetim Kurulu: İlgili birimlerin yönetim kurulunu,
d) Özel Öğrenci: (1) 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 (Ek:RG-18/3/2016-29657); veya
(2) Lisansüstü programlarda belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak
amacıyla, ders ücreti karşılığında ders almak isteyen ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı
ile üniversitemiz derslerine kaydı yapılan öğrenciyi;
tanımlamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar
Özel öğrenciliğe ilişkin genel esaslar
MADDE 5- (l) Başka bir üniversitenin öğrencisiyken Üniversitemizden ders almak isteyen
öğrencinin ve üniversitemize bağlı birimlere kayıtlı olup, başka bir üniversiteden ders almak
isteyen öğrencinin; almak istediği ders veya derslerin, kendi programındaki ders veya
derslere içerik ve kredi bakımından denk olduğuna, bu ders veya dersleri alabileceğine ilişkin
kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunun kararı olması gerekir.
(2) Özel öğrenciler Üniversitenin ilgili Yönetmelik, Yönerge ve Uygulama Esaslarında
belirtilen kurallara uymak zorundadırlar.
(3) Özel öğrenciler Üniversitenin diğer öğrencileri gibi, izledikleri derslerin bütün koşullarına
uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.
(4) Belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak amacıyla, ders ücreti
karşılığında ders almak isteyen ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile üniversitemiz
derslerine kaydı yapılan özel öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar. Özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından özel öğrenci kimlik kartı verilir.
(5) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan, kayıtlı olduğu
kurumun yönetim kurulu kararı ile üniversitemizden ders alan özel öğrenci olarak kayıt
yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından özel öğrenci kimlik kartı verilir.
Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirir.
(6) Öğrenciye özel öğrencilik statüsünde almış olduğu derslere ait belge verilir.
(7) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, Üniversitemiz
yönetmelik ve yönergelerinde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını
aşamaz.
(8) Ön lisans ve lisans programlarında özel öğrencilikte geçen süre, öğrenim süresinden
sayılır.
(9) Öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı Ege üniversitesinin diplomaya veya statüye
yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(10) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan, kayıtlı olduğu
kurumun yönetim kurulu kararı ile üniversitemizden ders alan özel öğrenciler, katkı payını
öğrenci oldukları üniversiteye öderler.
(11) Özel öğrenci statüsündeki erkek öğrencilerin askerlik sevk-tehir işlemleri yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Kabul ve Eğitim – Öğretim

Üniversitemiz öğrencilerinin başka yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak
ders almaları
MADDE 6- (1) Üniversitemiz öğrencilerinin başka yükseköğretim kurumlarından “özel

öğrenci” olarak ders alabilmeleri ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir;
a) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği
dersleri alıp alamayacağına ilişkin ilgili yönetim kurulu kararı gerekir.
b) Özel öğrenci olarak ders alınacak yükseköğretim kurumunun “özel öğrenci” kabulüne
ilişkin olumlu kararı gerekir.
c) Başka bir yükseköğretim kurumunda Özel öğrenci olarak ders alabilmek için, alınacak
her bir dersin içeriğinin ve öğrenme kazanımlarının eşdeğer olması gerekir. Ancak kendi
programında yabancı dilde okutulan bir ders başka bir yükseköğretim kurumunda farklı
bir dilde alınamaz. (Ek: 30.05.2019 tarih ve 7/9 sayılı Senato Kararı)
d) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin özel
öğrencilik süresi, öğrencinin tabi olduğu programın yönetmeliğinde belirtilen öğrenim
süresinden sayılır.
e) Üniversitemize kayıtlı olup başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğrencinin
üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder; ancak, özel öğrenci olarak ders aldığı
kurumun ve programın diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından
yararlanamaz.
f) Öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı programın yanı sıra, Üniversitemizdeki
programından da ders almayı sürdürebilir.
g) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, intibak işlemleri için özel öğrenci olduğu
kurumdan aldığı onaylı ders çizelgesini (transkript) en geç takip eden yarıyılın final sınav
döneminin başlangıç tarihine kadar Üniversitemizdeki programına teslim eder.
h) Özel öğrenciler, Üniversitemizdeki programından o yarıyıl ders alıp almadığına
bakılmaksızın, Üniversitemizdeki öğrenci katkı payını üniversitemize tam olarak
ödemeye devam eder ve kayıt yenileme işlemini gerçekleştirir.
Başka bir yükseköğretim kurumunun ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin
Üniversitemizden özel öğrenci olarak ders almaları
MADDE 7- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans, lisans ve lisansüstü
öğrencilerinin Üniversitemiz programlarından “özel öğrenci” olarak ders almaları ile ilgili
kurallar aşağıdaki gibidir:
a) Özel öğrencilik statüsünden yararlanacak öğrenci Üniversitemize bağlı birimden
alacağı dersleri de gösterir, kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu kararı, not çizelgesi
(transkript), disiplin cezası almadığına dair belgenin olduğu bir dilekçe ile akademik
takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur.
b) Öğrencinin talep ettiği derslere kayıtlanıp kayıtlanmayacağı, bölüm/program
başkanlığının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunca karar verilir.
c) Öğrenci, kayıt işlemleri için akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat başvurur.
d) Öğrenci, Üniversitemizdeki “özel öğrenciliği” süresince, Üniversitemizin diplomaya
veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.
e) Öğrenci öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde
Üniversitemiz ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
f) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören özel öğrencilerin, yabancı dilde
verilen dersleri alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu, Üniversitemiz
Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil belgeleri ile belgelemeleri
gerekir.
Bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların ön lisans/lisans programlarından özel
öğrenci olarak ders almaları (Değişik:Senato-7/6/2016-16/3)
MADDE 8- (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olmak ve üniversitemizin ilgili biriminin
yönetim kurulu kararı ile Üniversitemizden ders almalarına ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir:

a)Özel öğrenci olarak Üniversitemizden ders almak isteyenler, başvuru formu, kimlik
fotokopisi, en son öğrenim gördüğü kurumdan aldığı onaylı diploma ile Üniversitemizdeki
ilgili bölüm/programa başvurur. Öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceği ilgili birimin
yönetim kurulunca verilecek karar doğrultusunda birim tarafından ilan edilir.
b) Bu statüdeki “özel öğrenciler” in katkı payları Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
Özel öğrencilik statüsünün sona ermesi
MADDE 9- (1) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması halinde özel öğrencilik statüsü
sona erer.
(2) Özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması üzerine, ilgili birim
yönetim kurulunun, özel öğrencilik statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi
halinde özel öğrencilik statüsü sona erer.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Üniversitemiz Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Yönerge, Ege Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu yönerge hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

