ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine özel öğrenci
kabulüne ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin özel öğrenci olarak diğer
yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisans ve lisans üstü
programlarından ders alacak özel öğrenciler ile diğer yükseköğretim kurumlarından özel
öğrenci olarak ders alacak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (Değişik: 23/07/2019-2019/88) (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine,
(2) 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin
4.maddesinin (r) bendi, 22.maddesi ve 25.maddesinin 5.fıkrasına,
(3) 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ankara Sosyal Bilimle r
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5’inci maddesine,
(4) 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ankara Sosyal Bilimle r
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesine dayanıla rak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı fakülte ve enstitüyü,
b) İlgili Yönetim Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı fakülte ve enstitü
yönetim kurullarını,
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 imkanı tanınan öğrenciyi veya bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaksızın
belirli konularda bilgilerini artırmak için ders alan kişileri,
ç) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Üniversiteye Özel Öğrenci Kabulü ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Genel şartlar
MADDE 5- (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre belirli konularda bilgilerini artırmak isteyen
ve açılan dersleri izlemeye yeterli görülen yükseköğretim mezunu kişiler ile yükseköğretim
kurumlarında kayıtlı öğrencilerin lisans programlarına özel öğrenci olarak kabullerine sınıf
mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı sayısı yeterliliği ve eğitim sisteminin uygunlu ğu
vb. hususlar dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir.
(2) En az lisans son sınıf öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, dersi
veren öğretim elemanının uygun görüşü ve anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü
derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.
(3) Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin lisans programlarında özel öğrenci
statüsünden yararlanabilmeleri için;
a) Kayıtlı oldukları programda en az bir yarıyılı tamamlayarak genel not ortalamasının asgari,
4’lük sistemde 3 (üç), 100’lük sistemde 80 (seksen) olması,
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlar ı
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince disiplin cezası almamış olmalar ı,
gerekmektedir.
(4) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilmez.
(5) Birden fazla programa özel öğrenci olarak başvurulamaz.
(6) Araştırma görevlileri özel öğrenci olamazlar.
(7) (Ek: 23/07/2019-2019/88) 3713 sayılı kanunla özel öğrencilik statüsünde olanlar, 667 sayılı
KHK ile özel öğrenci statüsü elde edenler ile özel durumu, sağlık ve benzeri nedenler le
kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversites i
bünyesindeki lisans programlarında eğitime devam edecek öğrenciler için bu yönergenin
5.maddesinin 3. Fıkrasının (a) bendi ve 4.fıkrasında yer alan şartlar aranmaz.
Başvuru için gerekli belgeler
MADDE 6- (1) Özel öğrencilik başvuruları akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde
yapılır.
(2) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup lisans programlarından özel öğrenci olarak ders
almak isteyen öğrenciler, bir dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ilgili birime
başvurur:
a) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğuna ilişkin belge (öğrenci belgesi),
b) Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge,
c) Not durum belgesi (Transkript),
ç) Kimlik fotokopisi,
d) Yabancı dille eğitim yapılan programlara başvuracak öğrencilerin yabancı dil yeterliliğine
ilişkin belge,
e) Öğrencinin yerleştirme puanına ilişkin belge,
f) Sağlık sorunları nedeniyle başvurularda Sağlık Kurulu Raporu,

g) Afet ve can güvenliği nedeniyle başvurularda yetkili makamlardan alınan belge.
(3) En az lisans son sınıf öğrencisi olup lisansüstü programlardan özel öğrenci olarak ders almak
isteyenler, bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvurur:
a) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olanlar için öğrenci belgesi,
b) Bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar için lisans ve/veya yüksek lisans diploması,
c) Not durum belgesi (transkript),
ç) Kimlik fotokopisi,
d) Yabancı dille eğitim yapılan programlara başvuracaklar için yabancı dil yeterliliğine ilişk in
belge,
e) Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge.
Kontenjanlar
MADDE 7- (1) Özel öğrenci kontenjanları bölüm/programın başvurulacak yarıyıldaki kayıtlı
öğrenci sayısının %50’sini geçemez. Sağlık, güvenlik ve afet durumlarında kontenjan
sınırlaması uygulanmaz.
(2) Öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.
Eğitim-Öğretim
MADDE 8- (1) Özel öğrenciler kayıtlandıkları ders için; devam zorunluluğu, sınav, başarının
değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda ilgili biriminde uygulanan yönetmelik ve
yönergeler ile diğer esaslara uymak zorundadır.
(2) Özel öğrenci statüsünde Üniversiteden ders alan öğrencilere diploma veya sertifika
verilmez, ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Diğer
yükseköğretim kurumları öğrencilerinin derslerden aldıkları notlar ayrıca Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından kayıtlı oldukları kurumlara bildirilir.
(3) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olarak özel öğrencilikte geçirilen süreler, öğretim
süresine dâhildir.
(4) Lisans programlarında özel öğrenci olarak ders alan öğrencilerin bir yarıyılda alabilecek le r i
derslerin AKTS toplamı, ilgili mevzuat ve birim uygulama esaslarıyla belirlenen bir
yıl/yarıyılda alınabilecek maksimum AKTS sınırını aşamaz. Lisansüstü programlarda ise özel
öğrenciler programın toplam AKTS’sinin üçte birinden fazlasını alamazlar.
(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören özel öğrencilerin, yabancı dilde
eğitim yapılan programlardan ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir.
(6) Özel öğrenciler akademik takvimde belirlenen süreler içinde ders seçebilir, ekle- sil
haftasında önceden seçtikleri dersleri programlarından çıkarabilir ve yeni dersler ekleyebilirler.

(7) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayıp lisansüstü programlardan ders alan
özel öğrencilerin daha sonra lisansüstü programa kayıt olmaları halinde, özel öğrenci olarak
aldıkları ve başarılı oldukları dersler ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim
kurulu kararı ile devam ettikleri program derslerine sayılabilir.
Özel öğrenci statüsünün sona ermesi
MADDE 9- (1) Öğrencinin, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan
kalkması veya yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaksızın özel öğrenci statüsünde ders
alanların öğrenim ücretini zamanında ödememesi durumunda veya “Yükseköğretim Kurumlar ı
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre uyarma cezası hariç bir disiplin cezası alması
halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile özel öğrencilik statüsü sona erer.
Katlı payı ve öğrenim ücretleri
MADDE 10- (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan özel öğrenciler, katkı payı/öğrenim
ücretlerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna öderler.
(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olmaksızın Üniversitede özel öğrenci
statüsünde ders alan öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen ders ücretini en
geç akademik takvimde belirtilen ders kayıt haftasına kadar ödemeleri gerekir. Bu öğrenciler in
ekle-sil haftasından sonra aldıkları dersleri bırakmaları durumunda ödedikleri ücret iade
edilmez.
(3) Yaz okulunda ders alan özel öğrenciler, yaz okulu ücretini bir yükseköğretim kurumunda
kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın Üniversiteye öderler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Öğrenci Olarak Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alan Üniversite
Öğrencilerine İlişkin Esaslar
MADDE 11- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak öğrenim görmekte
olan öğrencilerin Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ndeki öğrencilik hakları devam eder.
(2) Üniversitede kayıtlı bir öğrencinin, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda n
aldığı dersler, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programdaki
yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Üniversite öğrencilerinin diğer üniversitelerden ders
alabilmesi veya alıp başardıkları derslerden muaf olabilmeleri için derslerin içerikler i,
AKTS’leri, ders ve sınıf geçme şartları vb. hususlar dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu
kararıyla eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirilmeyen dersler, kayıtlı olunan programdaki
yükümlülüklerin yerine sayılmaz.
(3) Özel öğrencilerin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan aldıkları derslere ilişk in
başarı notlarının Üniversitedeki karşılıkları, Erasmus Değişim Programında uygula na n
dönüşüm tabloları kullanılarak; yurtiçindeki bir yükseköğretim kurumundan aldıkları derslere
ilişkin başarı notlarının karşılıkları ise Farabi Değişim Programında uygulanan dönüşüm
tablolarıyla belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri
ve senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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