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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde 

uygulanacak 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 Kanununun 14 üncü maddesine ve 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. (2) 

 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması): Öğrencinin almış olduğu ve ortalamaya katılan tüm 

derslere ait AKTS’lerin başarı notları ile çarpımından oluşan toplam değerin AKTS toplamına 

bölümünü, 

b) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri 

gibi önemli tarihleri içeren takvimi, 

c) AKTS: Avrupa Kredi  Transfer Sistemini, 

ç) Birim: İlgili fakülte ya da ilgili meslek yüksekokulunu, 

d) Not dökümü (transkript): Öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda aldığı derslere ait bütün 

notları ve işaretleri gösteren belgeyi, 

e) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim 

ortamı, kültürü, kazanım edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle 

kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla, farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime 

devam etme imkânı tanınan öğrenciyi, 

f) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü, 

g) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu, 

ğ) Üniversite / ALKÜ: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini, 

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kabul Şartları, Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Kontenjan, 

Özel Öğrencilik Süresi 

 

Özel öğrenci kabul şartları 

MADDE 5 - (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarında kayıtlı 

öğrencilere, sınıf mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı sayısı yeterliliği ve eğitim 

sisteminin uygunluğu vb. hususlar dikkate alınarak özel öğrencilik statüsünde öğrenim görme 

ve ders alma izni verilebilir. (2) 
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(2) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken ALKÜ’de özel öğrenci statüsünden 

yararlanmak isteyen öğrenciler ile ALKÜ’de kayıtlı iken başka bir yükseköğretim kurumunda 

özel öğrenci statüsünden yararlanmak isteyen öğrencilerin; 

a) Kayıtlı oldukları programda en az bir yarıyılı tamamlamış olması ve AGNO’sunun asgari, 

4’lük sistemde 3,00 (üç) veya diğer not sistemlerinde “ALKÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri 

Yönergesi”nde bulunan “Muafiyet ve İntibak İşlemleri Not Dönüşüm Tablosu” nda bu 

ortalamaya karşılık gelen ortalamanın olması, 

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince disiplin cezası 

almamış olması,  

gereklidir. 

(3) (Mülga:09.06.2021 tarih ve 12/88 sayılı Senato Kararı) 

(4) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilmez. 

(5) Özel öğrenci statüsünden yararlanmak isteyen ALKÜ öğrencisinin, başvurduğu 

yükseköğretim kurumundan almak istediği ders(ler)in, kendi ders planındaki derslere içerik ve 

AKTS bakımından denk olup olmadığına ve bu ders(ler)i alıp alamayacağına kayıtlı olduğu 

birim yönetim kurulu tarafından başvuru aşamasında karar verilir. (2) 

(6) Sağlık sebebiyle başvuru;  

a) Yaşamını tehdit eden kronik hastalıkları olduğunu tam teşekküllü bir hastaneden alınmış 

resmi sağlık kurulu raporuyla, 

b) Eşi, çocukları, annesinin veya babasının sürekli bakıma muhtaç olması halini tam teşekküllü 

hastaneden alacakları resmi sağlık kurulu raporuyla, 

belgelemiş olan öğrenciler tarafından yapılabilir. 

(7) Can ve mal güvenliğini tehdit eden bir durumun varlığının savcılıktan resmi olarak 

belgelenmesi koşuluyla, ALKÜ’ye kayıtlı öğrenciler güvenlik gerekçeli başvuru yapabilirler. 

(8) Belgelendirmek kaydıyla ilgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer hallerde de 

özel öğrencilik başvurusu yapılabilir. (1) 

 (9) Bu maddenin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarında belirtilen sebeplerle başvuruda 

bulunan öğrenciler için ikinci fıkra koşulları aranmaz.(1) 

 

Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru süresi 

MADDE 6 - (1) Özel öğrenci statüsünde, 

a) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olup ALKÜ’ye başvuru yapacakların; 

· Alacağı dersleri belirtir dilekçe, 

· Not dökümü, 

· Bu Yönergenin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yabancı dil yeterliğine 

ilişkin belge, 

· Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge, 

· Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun kararını belirtir onaylı belge, 

· Sağlık nedeniyle başvurular için; tam teşekküllü bir hastaneden alınmış resmi sağlık   

kurulu raporu, 

     ile birlikte akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde ilgili birime başvurmaları gerekir. 

b) ALKÜ öğrencisi olup, başka bir yükseköğretim kurumuna başvuru yapacakların; 

· Başvurduğu yükseköğretim kurumu ve alacağı dersleri belirtir dilekçe, 

· Başvurduğu programın ders içeriklerini gösterir belge, 

· Not dökümü, 

· Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge, 
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· Sağlık nedeniyle başvurular için; tam teşekküllü bir hastaneden alınmış resmi sağlık 

kurulu raporu, 

· Güvenlik nedeniyle başvurular için; can veya mal güvenliği tehdit altında olduğu için 

başka bir yerde ikamet etmesinin uygun olacağını belirtir savcılık yazısı, 

ile birlikte akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde ilgili birime başvurmaları gerekir. 

 

Başvuruların değerlendirilmesi 

MADDE 7 - (1) Başvuruların kabulü, ilgili birim yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim 

Kurulunun onayı ile gerçekleşir. (2) 

(2) Özel öğrencilik statüsünün iki yarıyılı aşması durumunda, başvuru ve değerlendirme 

işlemleri  bu Yönergenin 9 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre yürütülür. (2) 

 

Gelen öğrenci kontenjanı: 

MADDE 8 - (1) Her eğitim-öğretim yılı için ALKÜ’ye gelen özel öğrenci kontenjanları, 

başvuru yapılan yıla ait programın ÖSYS kontenjan sayısının %3 oranını geçemez. Kontenjanı 

aşan başvuru durumunda sıralama ve değerlendirme, öğrencilerin başarı durumu esas alınarak 

birim yönetim kurulu tarafından yapılır. Sağlık sorunu olan öğrencilerde kontenjan sınırlaması 

uygulanmaz. 

 

Özel öğrencilik süresi 

MADDE 9 - (1) Özel öğrencilik süresi aralıklı veya sürekli olarak ön lisans ve lisans 

programları için en fazla iki yarıyıl ile sınırlıdır.  Ancak aşağıda yer alan mazeretlerin 

bulunması ve/veya devam etmesi durumunda ilgili birim yönetim kurulunun teklifi, Üniversite 

Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu Kararı ile özel öğrencilik süresi 

uzatılabilir. (2) 

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 gerekir. (2) 

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu 

yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim 

kurulunun teklifinin olması gerekir. (2) 

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, şartları 

taşıması ve başvurusunun uygun görülmesi kaydıyla özel öğrencilik imkânından en fazla iki 

dönem yararlanabilir. (2) 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim ve Özel Öğrenciliğin Sona Ermesi 

 

Eğitim-öğretim 

MADDE 10 - (1) Özel öğrencinin alabileceği en fazla ders AKTS’si, kayıt olacağı programın 

ilgili yarıyılındaki derslerin AKTS’si kadardır. 

(2) Özel öğrencilerin eğitim dili %100 İngilizce olan ALKÜ programlarından ders alabilmesi 

için yabancı dil düzeylerinin “ALKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönergesi”nin 7 nci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda  asgari eşdeğer puanları 

sağlayan, geçerli puana sahip olduklarını gösterir, en fazla 5 akademik yıl öncesine ait,  bir 
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belgeyi sunuyor olmaları gerekir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci, özel öğrencilik 

statüsünden yararlanamaz. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna iade edilir. (2)  

(3) Üniversitede kayıtlı bir öğrencinin, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan 

aldığı dersler, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programdaki 

yükümlülüklerinin yerine sayılır. 

(4) Üniversite öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerin intibakları 

ilgili birim yönetim kurulu kararı ile ders içerikleri, AKTS ve ulusal kredileri vb. hususlar 

dikkate alınarak “ALKÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi”nde bulunan “Muafiyet ve 

İntibak İşlemleri Not Dönüşüm Tablosu” na göre yapılır. 

(5) Öğrenciler, özel öğrencilik statüsünde kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun ders, 

devam, sınav, başarı değerlendirmesi, disiplin ve diğer hususlarda, ilgili yükseköğretim 

kurumunda uygulanan yönetmelik, yönerge ve diğer esaslara kayıtlı oldukları süre boyunca 

uymak zorundadır. 

(6) Özel öğrenci statüsünde Üniversiteden ders alan öğrencilere diploma verilmez, ancak 

aldıkları notlar kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına bildirilir. 

(7) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olarak özel öğrencilikte geçirilen süreler, öğretim 

süresine dâhildir. 

(8) Başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak öğrenim görmekte olan ALKÜ’ye 

kayıtlı öğrencilerin Üniversitedeki öğrencilik hakları devam eder. 

(9) ALKÜ’ye özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye geçici öğrenci kimlik kartı verilir. 

Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu kimlik kartını iade eder. 

 

Özel öğrenci statüsünün sona ermesi 

MADDE 11 - (1) Öğrencinin, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan 

kalkması veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç 

teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması durumlarında, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile 

özel öğrencilik statüsü sona erer. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri 

 

Katkı payı ve öğrenim ücretleri 

MADDE 12 - (1) Özel öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretlerini kayıtlı oldukları 

yükseköğretim kurumuna öderler. 

(2) (Mülga: 09.06.2021 tarih ve 12/88 sayılı Senato Kararı) 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 13 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ve Senato kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

08.09.2017 tarih ve 18/112 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi. 

(1) 04.09.2019 tarih ve 13/107 sayılı Senato Kararı ile yapılan değişiklik. 

(2) 09.06.2021 tarih ve 12/88  sayılı Senato Kararı ile yapılan değişiklik 

 


