
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi özel öğrenci statüsü 

ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, ön lisans ve lisans düzeyindeki özel öğrenci statüsü ile ilgili 

hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesi ile 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Ana dal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmeliğin 22. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: İlgili fakülte,  meslek yüksekokulunu, 

b) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde, fakülte yönetim kurulunu; meslek yüksekokullarında, 

meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,  

c) 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, 

ç) Sağlık Sorunları: Devlet hastanelerinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenen, 

öğrencinin yaşamını tehdit eden kronik bir hastalığını veya bağımsız yaşamını engelleyen 

nörolojik ve kas-iskelet sorununu, 

d) Yönetmelik: İlgili birimlere ait Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön lisans, Lisans, Tıp 

Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliklerini, ifade eder. 

Ortak hükümler 

MADDE 5- (1) Disiplin cezası almamış olması. Özel öğrenciliği süresinde öğrencinin, 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil eden bir 

fiil nedeniyle ceza alması durumunda, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının 

ortadan kalkması üzerine, ilgili yönetim kurulunun, özel öğrenci statüsünün sona ermesi 

gerektiği yönünde karar vermesi hâlinde, özel öğrenci statüsü sona erer. 



(2) Özel öğrencilerin, bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, üniversitemiz 

yönetmeliklerinde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.  

(3) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrenim süresinden sayılır. 

(4) Özel öğrenci olarak ders aldığı üniversitenin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik 

haklarından yararlanamaz. 

(5)  Ön lisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki yarıyılını 

tamamlayan öğrenciler, özel öğrenci olarak başvurabilir. 

(6) Öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder. 

(7) 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. 

(8) Özel öğrencilik süresi, sağlık, güvenlik ve afet durumlarında, bu koşulların devam ettiği 

süreyle, diğer durumlarda ise, her defasında aralıklı veya sürekli olarak bir eğitim öğretim yılı 

ile sınırlıdır. 

(9) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilmez. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Özel Öğrenci Olarak Ders Alma 

MADDE 6- (1) Başka bir üniversitenin ön lisans veya lisans programı öğrencisinin, 

Üniversitemizin aynı düzeydeki ön lisans veya lisans diploma programlarından özel öğrenci 

olarak ders alabilmesinin koşulları; 

a) Öğrencinin kabul edilip edilmeyeceğine, birim yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite 

Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. 

b) 1. Yaşamı tehdit eden akut veya kronik hastalığı olan öğrenciler, 

2. Öz bakım becerilerini ve bağımsız yaşamını engelleyen koşulları olan öğrenciler, 

3. Birinci derece yakınının, tek başına hayatını idame ettiremeyecek derecede sağlık problemi 

olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren öğrenciler,   

4. Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden alınmış ve başhekim tarafından onaylanmış 

sağlık raporu ile ailesi yanında kalması uygun görülen öğrenciler,  

5. Resmi olarak belgelenmek kaydıyla, can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riskin ortaya 

çıkması durumunda öğrenciler başvuru yapabilirler. 

c) Üniversitemize en geç akademik takvimimizde belirtilen ders kayıt haftası içerisinde 

başvuru yapılabilir.  

d) Özel öğrencilerin, üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav 

ve başarı değerlendirmesinde, üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim yönetmeliği hükümleri 

geçerlidir. 

 



e) Her yarıyıl sonunda, ilgili öğrencinin aldığı derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının 

topluca yazıldığı belge (transkript), Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin 

kayıtlı olduğu kurumuna gönderilir. 

(f) 667 KHK, 3713 Terörle Mücadele Kanunu ve Temel Bilimler Programları  (TEBİP) 

kapsamında, özel öğrencilik işlemlerinde, özel öğrenci olarak eğitim alacak öğrenciler için 

derslerin transferi ve intibakında, programın müfredatı esaslı değil, program yeterlilikleri 

esaslı bir intibak uygulanır, öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm 

derslerin kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılır ve mezuniyet için gerekli olan asgari 

AKTS kredisi (ön lisans: 120 AKTS, lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 

AKTS) dikkate alınarak belirlenir, ayrıca YÖK 5ı maddesinde belirtilen zorunlu dersleri 

başarması gerekir. 

(g) Üniversitemize özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitemiz tarafından 

geçici öğrenci kimlik kartı verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu kimlik kartını 

iade eder. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerinin Başka Üniversiteden Özel Öğrenci 

Statüsüyle Ders Almaları 

MADDE 7- (1) Üniversitemiz ön lisans veya lisans öğrencilerinin, başka bir 

üniversitenin ön lisans veya lisans programlarından özel öğrenci olarak ders 

alabilmeleri için; 

a) Üniversitemize bağlı birimlere kayıtlı olup, başka bir üniversiteden ders almak isteyen 

öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm veya program başkanlığının 

görüşü, birim yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulunca karar verilir. 

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. İlgili birim yönetim kurulu kararı ile eşdeğer 

sayılmayan dersler, kayıtlı olunan programdaki yükümlülüklerin yerine sayılmaz. 

b) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere ilişkin başarı notlarının, 

Üniversitemizdeki karşılıkları, üniversitedeki harf notunun katsayısı Üniversitemiz Ön lisans, 

Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 20. maddesindeki harf notu ve başarı katsayıları 

dikkate alınarak en yakın katsayıya göre harf notuna dönüştürülür. 

2) Özel öğrencilik süresince, öğrencinin üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder. 

Mezun Öğrencilerin Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları 

MADDE 8- (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumu mezunu olanların, Üniversitemizde bir 

ön lisans, lisans programında ders alabilmelerinin koşulları şunlardır: 

 



a) Bu şekilde özel öğrenci olarak ders almak isteyen ön lisans, lisans mezunlarının matbu 

başvuru dilekçesi ve onaylı diploma fotokopisi ile öncelikle dersi verecek bölüm 

başkanı/program yürütücüsü tarafından uygun bulunmuş, ilgili fakülte/meslek yüksekokul 

yönetim kurulunca kabul edilmiş olması gereklidir. 

b) Öğrencinin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı 

değerlendirmesinde üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim mevzuat hükümlerine uyulur. 

b) İlgili yılda, bakanlar kurulu ile belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini öder. 

MADDE 9- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri, üniversitemiz Senato Kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük ve yürütme 

MADDE 10- (1) Bu Yönerge, Osmangazi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 


