ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ön Lisans ve Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönerge’nin amacı, Erciyes Üniversitesinde uygulanacak ön lisans ve lisans
öğrencilerinin özel öğrencilik statüsüyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu hâlde Erciyes
Üniversitesinden ders almak isteyenler ile Erciyes Üniversitesinin öğrencisi olup diğer
yükseköğretim kurumlarından ders alacak özel öğrencilere ilişkin usul ve esasları içerir.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında
Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Erciyes
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönerge’de geçen;
a) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
b) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
ç) Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu: Özel öğrencilik statüsüne başvuran
öğrencilerin durumlarını incelemek ve değerlendirmek amacıyla, Rektör tarafından 3 (üç)
yıllık süreyle görevlendirilen 3 (üç) öğretim elemanından ve 2 (iki) idari personelden
oluşan komisyonu,
d) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup farklı bir yükseköğretim
ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya sağlık sorunları, can ve mal güvenliğinin
tehdit altında olması ve doğal afet gibi mücbir sebeplerle kayıtlı olduğu yükseköğretim
kurumundan başka bir üniversitede eğitim alma imkânı tanınan öğrenciyi,
e) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörü’nü,
f) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
ğ) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı
h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ı) Yönetim Kurulu: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,
i) Yönetmelik: Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ni
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İlan, Başvuru ve Kabul Sürecine İlişkin Hususlar
Madde 5 - (1) Erciyes Üniversitesinden ders almak isteyen diğer yükseköğretim kurumu
öğrencileri Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen süreler içinde
başvurularını yaparlar. Bu süre en geç her eğitim öğretim dönemi başlamadan 15 (on beş) gün
öncesinde sona erer. Adaylar, başvuru esnasında Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca
istenilen aşağıdaki belgeleri sunar:
a) Nüfus cüzdanı veya yabancı uyruklular için mavi kart, pasaport fotokopisi,
b) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının onay kararı,
c) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun disiplin durumunu gösterir belge,

ç) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun not döküm belgesi (transkript).
(2) İlan edilen süre içinde başvuru yapmayan, eksik belgeyle başvuran, kayıtlı olduğu
programın düzeyi (ön lisans, lisans) dışında başka bir düzeydeki programda öğrenim görmek
isteyen öğrencilerin talepleri işleme alınmaz.
(3) Aşağıdaki durumlarda öğrencilerin, Üniversiteden alacağı dersin öğretim dilindeki
yeterliliklerini Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları
Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen sınavlardan biriyle belgelemeleri ve bu belgeyi
başvuru sırasında teslim edecekleri dilekçeye eklemeleri gerekir;
a) Öğretim dili Türkçe olan programda kayıtlı iken öğretim dili yabancı dil olan
programdan ders alacak olanlar,
b) Öğrenim gördükleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilde verilen ders alacak
olanlar.
(4) Yabancı dil sınavı türünün uygunluğunun, yabancı dil yeterlik seviyesinin ve yabancı dil
belgesinin geçerlilik süresinin belirlenmesinde YÖK ve Üniversitenin ilgili mevzuat hükümleri
ve kararları dikkate alınır.
Madde 6- Erciyes Üniversitesinden özel öğrencilik talep eden öğrenci; kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumu senatosunun/yetkili kurulunun “özel öğrenci” olarak ders alabileceğine
ilişkin olumlu kararıyla birlikte Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda
bulunur. Başvurular, Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca incelenir. Komisyon
tarafından değerlendirilen başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere
gönderilir. Birim Yönetim Kurulunun öğrenci başvurusunu uygun bulması hâlinde konu
Üniversite Senatosunda değerlendirilir ve Senatonun onayıyla öğrenci, özel öğrenci olmaya hak
kazanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kabul Şartları ve Özel Öğrencilik Süresine İlişkin Hususlar
Madde 7- Aşağıda belirtilen durumlarda özel öğrencilik başvurusunda bulunulamaz:
a) Kayseri ili içinde diğer yükseköğretim kurumlarından birinde kayıtlı öğrenci olmak,
b) Üniversitenin başka bir akademik biriminde kayıtlı öğrenci olmak,
c) Hazırlık sınıfında veya birinci yarıyılda öğrenim görüyor olmak.
(2) Özel öğrencilik statüsünden faydalanabilmek için adayların aşağıdaki şartlardan en az
birini sağlaması gerekir:
a) Yaşamı tehdit eden kronik bir hastalığı; bağımsız yaşamı engelleyen psikolojik, nörolojik
ve kas-iskelet sorunu olduğunu ve/veya aile bakımına gereksinim duyulduğunu
Üniversite hastanesinden başhekim onaylı ve başvurudan önceki 60 (altmış) gün içinde
alınmış olan sağlık kurulu raporuyla belgelemek,
b) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin
devamını imkânsız kılan afet veya felaketlerin meydana geldiğini mülki amirlik yazısıyla
belgelemek,
c) Öğrencinin maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller ve güvenlik sebebiyle öğrenimini kayıtlı
olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığını dava
belgeleriyle/Cumhuriyet Savcılığı yazısıyla belgelemek,
ç) Öğrencinin birinci derece akrabasının tıbbi/ekonomik açıdan bakıma gereksinim
duyduğunu ve kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmadığını vukuatlı nüfus kayıt
örneği ve gerekli diğer belgelerle (sağlık raporu, ekonomik durumu gösterir belge, vd.)
kanıtlamak,
d) Eşinin, öğrenim görmek istediği yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde ikamet
ettiğini belgelemek,
e) Bir kamu kurumunda memur olduğunu belgelemek;
f) Yukarıda belirtilen durumlar dışında Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun,
ilgili Birim Yönetim Kurulunun ve Senatonun uygun göreceği başka bir haklı sebebe
sahip olmak.
(3) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü,

kazanımı edinmek amacıyla Üniversiteden ders alma talebinde bulunanların aşağıdaki şartları
sağlamaları gerekir:
a) Kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunda disiplin cezası almamış olmak,
b) Dörtlük sistem üzerinden en az 3 (üç) veya yüzlük sistemde 76,66 (yetmiş altı tam, yüzde
atmış altı) olan GANO’ya sahip olmak,
c) Ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş programlarda veya
Üniversitenin anlaşmalı olduğu bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmak.
(4) Özel öğrenci kontenjanı, ilgili Birimin bir sınıfındaki kayıtlı öğrenci sayısının %2’sini
(yüzde ikisini) geçemez.
(5) Kontenjanı aşan başvuru durumunda yaşamı tehdit eden sağlık sorunları olan, can güvenliği
tehlikede olan ve afete maruz kalan öğrencilere öncelik tanınır. Bunların dışındaki durumlarda
değerlendirme ve sıralama; YKS puanının %70’i (yüzde yetmişi) ve GANO’nun %30’u (yüzde
otuzu) toplanarak elde edilen puanlar dikkate alınarak Birim Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
(6) Yaz okulu başvurularında bu Yönerge hükümleri uygulanmaz.
(7) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel
öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilir.
Madde 8- Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır.
Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde YÖK kararıyla uzatılabilir:
a) Öğrencinin yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen
ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın
ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu
raporu ile belgelenmiş olması,
b) Öğrencinin maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim
kurulunun teklifinin olması.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Hususlar
Öğrencinin Hak ve Yükümlülükleri
Madde 9- (1) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim
kurumuna öder.
(2) Özel öğrenci statüsündeki bütün öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri
toplamı, Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek en fazla kredi
sınırını aşamaz.
(3) Özel öğrenciler, Üniversitenin kendi öğrencilerine tanıdığı diploma veya statüye yönelik
öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(4) Özel öğrenci statüsündeki erkek öğrencilerin askerlik sevk, tehir işlemleri kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumunca yapılır.
(5) Özel öğrenciler dersten çekilme, ders bırakma işlemi yapamaz.
(6) Özel öğrenci olarak alınan ve başarısız olunan dersler için özel öğrencilik statüsü ve hakları
devam etmez.
Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Başka Yükseköğretim Kurumundan Ders Alması
Madde 10- Özel öğrenci olarak alınmak istenen derslerin içerik ve program yeterliliklerini
Üniversite Birim Yönetim Kurulunun uygun görmesi gerekir.
Madde 11- Özel öğrencilik süresi, öğrencinin tabi olduğu eğitim öğretim yönetmeliğinde
belirtilen öğrenim süresinden sayılır.
Madde 12- Öğrencinin özel öğrencilik sürecinde kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki
öğrencilik hakları devam eder.
İntibak
Madde 13- İntibak işlemleri için özel öğrenci olunan kurumdan alınan onaylı not döküm belgesi
(transkript), özel öğrenciliğin bitimini takip eden dönem başına kadar Üniversitenin Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Derslerin intibakı, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili

kurullarca tamamlandıktan sonra Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi’ne işlenir.
Diğer Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinin Erciyes Üniversitesinden Ders Alması
Madde 14- Başka bir yükseköğretim kurumunun ön lisans veya lisans öğrenci olup
Üniversitenin eş değer programlarında “özel öğrenci” statüsünde eğitimine devam eden
öğrencilerin;
a) Devam/devamsızlık, sınav ve başarı durumlarının değerlendirilmesinde Erciyes
Üniversitesinin eğitim-öğretim ile ilgili yönetmelik ve yönergelerindeki hükümler
uygulanır.
b) Yarıyıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim kurumundaki eş değer makama yazılı olarak
iletilir.
c) Üniversiteye özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrencilere geçici olarak kimlik kartı
verilir. Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciler kimlik kartlarını Üniversite Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına iade etmek zorundadır.
Özel Öğrencilik Statüsünün Sona Ermesi
Madde 15- Öğrencinin;
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil
eden bir fiil nedeniyle ceza alması,
b) Özel öğrencilik statüsünden faydalanma şartlarının ortadan kalkması hâlinde, ilgili
Birim Yönetim Kurulunun “özel öğrenci statüsünün sona ermesi” gerektiği yönünde
karar vermesi üzerine öğrenim gördüğü dönem sonu itibarıyla özel öğrencilik statüsü
sona erer.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 16- Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri,
Üniversite Senatosu kararları ve Birim Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 17- Bu Yönerge ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18- Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
Geçici Madde 1-Yönerge’nin yürürlüğe girmesinden önce yapılan ancak henüz sonuçlanmayan
başvurular için de bu yönerge hükümleri uygulanır.

