YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Özel Öğrenci Yönergesi
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yakın Doğu Üniversitesi özel öğrenci statüsü ile ilgili usûl
ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, başka üniversitelerden Yakın Doğu Üniversitesi’nde ders alacak
önlisans veya lisans öğrencileri ile başka bir üniversiteden ders alacak Yakın Doğu
Üniversitesi önlisans veya lisans öğrencilerine ilişkin husus ve ve hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14. maddesi ile Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans 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- Bu Yönergede geçen;
a) Birim: İlgili Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
b) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda
yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu
yönetim kurulunu,
c) Özel Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin; kendi
üniversitesindeki hakları saklı kalmak kaydıyla, özel öğrenci olarak Üniversitemizin
veya diğer üniversitelerin yükseköğretim programlarından ders alan öğrenciyi,
d) Sağlık Sorunları: Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınmış Sağlık Kurulu
Raporu ile belgelenen, öğrencinin yaşamını tehdit eden kronik bir hastalığını veya
bağımsız yaşamını engelleyen nörolojik ve kas-iskelet sorununu,
e) Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesini ifade eder.

Başka Bir Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinin
Üniversitemizden Ders Almaları

Özel Öğrenci Statüsüyle

Madde 5Başka bir üniversitenin önlisans veya lisans programı öğrencisinin,
üniversitemizin aynı düzeydeki önlisans veya lisans diploma programlarından özel öğrenci
olarak ders alabilmesi için aday öğrencinin kendi üniversitesindeki mevzuata uygun olur
kararını, disiplin durumunu gösterir belgesini, not çizelgesini (transkript) ve üniversitemize
bağlı birimde alacağı dersler ile ilgili olduğu birimin yönetim kurulu kararını dilekçesine
ekleyerek üniversitenin ilgili birimine başvuru yapması gerekmektedir.
Üniversitemiz Öğrecilerinin Özel
Kurumlarından Ders Almaları

Öğrenci

Statüsüyle

Başka

Yükseköğretim

Madde 6- Üniversitemiz önlisans veya lisans öğrencilerinin, başka bir üniversitenin önlisans
veya lisans programlarından özel öğrenci olarak ders alabilmeleri için;
a) Gideceği üniversiteyi, ders alacağı akademik birimi ile programını, kaç dönem ders
almak istediğini ve almak istediği dersleri ve kredilerini belirten dilekçe,
b) Herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair belge.
c) Sağlık sorunları nedeniyle başvurularda sağlık kurulu raporu,
d) Afet veya can güvenliği durumu beyan edenlerin yetkili makamlardan aldıkları belge,
e) Diğer mazeret durumlarında mazeretini gösterir belge.
f) Eğitim harcının ödenmiş olması,
g) Öğrencinin ders / derslere kabul edilip edilemeyeceğine, ilgili birim yönetim kurulu ve
Rektörlüğümüzün uygun görüşü ile eğitim almasına izin verilir.
h) Özel öğrencilik süresince, öğrencinin Üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam
eder.

Madde 7- Başvurular 01-15 Ağustos tarihleri arasında mesai bitimine kadar yapılmalıdır.

Son Hükümler
Madde 8- Bu Özel Öğrenci Yönergesinde, hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve senato kararları uygulanır.

