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Amaç ve Kapsam:  

Madde 1- (1) Bu esaslar, başka yükseköğretim kurumlarının öğrencisi iken Beykent 

Üniversitesi’ne bağlı birimlerin aynı düzeydeki diploma programlarından ders almak isteyen 

öğrenciler ile Beykent Üniversitesi’ne bağlı birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup, 

başka yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki diploma programlarından ders almak 

isteyen öğrencilerin; özel öğrencilik koşullarını, alabilecekleri ders yükünü, öğrenci katkı 

paylarını, hak ve yükümlülüklerini düzenler.  

Tanımlar:  

Madde 2-  

(1) Bu Yönergede geçen:  

a) Birim: Bir yükseköğretim kurumu bünyesindeki fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunu,  

b) Not çizelgesi (Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı 

notlarının topluca yazıldığı belgeyi,  

c) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunun ön lisans veya lisans diploma programına 

kayıtlı iken başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki eşdeğer programından ders 

alan öğrenciyi,  

d) Rektörlük: Beykent Üniversitesi Rektörlüğü’nü,  

e) Senato: Beykent Üniversitesi Senatosu’nu,  

f) Üniversite: Beykent Üniversitesi’ni,  

g) ÜYK: Beykent Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,  

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu, ifade eder.  

Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencilerin özel öğrenci olarak 

üniversiteden ders almaları:  

Madde 3-  

(1) YÖK tarafından tanınan başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, her iki 

yükseköğretim kurumunun ilgili Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Üniversitenin 

programlarına özel öğrenci olarak kayıt olabilir.  

(2) Başvurular; öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulunun 

uygunluk kararı ve dilekçe ile alınmak istenen derslerin açıldığı yarıyıl göz önünde tutularak 

güz/bahar yarıyılı başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden dört hafta içerisinde 

Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

başvuruyu ilgili birime gönderir.  

(3) Adayın özel öğrenci olarak ders alıp almayacağına, ilgili bölüm/program başkanlığının 

görüşü de alınarak birim yönetim kurulunca karar verilir.  

(4) İlgili birimin Yönetim Kurulu kararı, ÜYK’da görüşülerek kabul veya reddedilir.  

(5) Özel öğrencilik talebine ilişkin ÜYK’da alınan karar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından öğrencinin kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna bildirilir.  

(6) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler, Üniversitenin diplomasını alamaz ve 

öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak üniversite öğrencilerinin uymak zorunda olduğu 

tüm akademik ve idari kurallara uymakla yükümlüdürler.  

(7) YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencileri; 

üniversitede özel öğrenci statüsünde aldıkları dersler için, her dersin AKTS kredisi üzerinden 

hesaplanan öğretim ücretini öderler.  



(8) Üniversitede özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilere, dönem sonunda aldıkları ders 

ve başarı notlarını gösteren bir not çizelgesi verilir. Bu öğrencilere ait başarı durumları, kayıtlı 

oldukları yükseköğretim kurumlarına ayrıca yazılı olarak bildirilir.  

(9) YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencileri; 

Üniversitede özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanır. 

Bu süre, öğrencinin talebi ve “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 22inci maddesinin 7inci fıkrasında belirtilen şartlar 

çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir. 

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

Üniversitemizde özel öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilir. 

 

 

Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin başka yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak 

ders almaları:  

Madde 4-  

(1) Üniversiteye kayıtlı öğrenciler, YÖK tarafından tanınan başka bir yükseköğretim 

kurumundan, her iki yükseköğretim kurumunun ilgili Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde 

özel öğrenci olarak ders alabilirler.  

(2) Üniversiteye kayıtlı öğrenciler, özel öğrenci olarak ders almak istedikleri yükseköğretim 

kurumunun adını, ders adını ve içeriğini, dersi veren öğretim elemanının adını belirten dilekçe 

ve ekleriyle birlikte  derslerin açıldığı yarıyıl göz önünde tutularak güz/bahar yarıyılı başında 

ve en geç derslerin başlamasını takip eden dört hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’na başvururlar.  

(3) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, dilekçe ve ekleri öğrencinin bağlı bulunduğu akademik 

birime iletir. 

(4) Öğrencinin talebi ilgili bölüm/program başkanlığının uygun görüşü alınarak ilgili yönetim 

kurulunca karara bağlanır.  

(5) İlgili yönetim kurulu kararı ÜYK’da değerlendirilir ve ÜYK kararı öğrencinin özel öğrenci 

olarak ders almak istediği yükseköğretim kurumuna iletilir.  

(6) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders almasına 

uygunluk veren ilgili yönetim kurulu ve ÜYK kararı olmadan aldığı dersler, bu derslere ait 

değerlendirme notları kabul edilmez ve öğrencinin transkriptine işlenmez.  

(7) Öğrencinin özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersin notu, 

ilgili yükseköğretim kurumunun üniversiteye resmi yazıyla bildirmesine istinaden, öğrencinin 

transkriptine aktarılır. 

(8) Özel öğrenci olarak ders alınan dönemler normal öğrenim süresinden sayılır.  

(9) Üniversitemiz programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrenciler, özel 

öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanır. Bu süre, öğrencinin 

talebi ve “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

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

Yönetmelik”in 22inci maddesinin 7inci fıkrasında belirtilen şartlar çerçevesinde 

Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir. 

(10) Üniversite programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrenciler, başka bir yükseköğretim 

kurumundan özel öğrenci olarak ders almak istedikleri dönemlerde de üniversiteye karşı mali 

yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.  

(11) YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumundan alınan 

derslere ilişkin başarı notlarının karşılıkları, ilgili mevzuat çerçevesinde YÖK kararları ve 

Senato tarafından belirlenen muafiyet ve intibak işlemleri esaslarına göre belirlenir.  



(12) Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan programlara kayıtlı bulunan öğrenciler, başka 

bir Yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak ders almak istediklerinde, o dersi Beykent 

Üniversitesi’ndeki eğitim dilinde almak zorundadırlar. 

(13) 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.  

(14) Üniversite programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrenciler başka bir Yükseköğretim 

kurumunda özel öğrenci olarak ders almak istediklerinde, Üniversitemizde ve özel öğrenci 

olarak gittikleri üniversitede aldıkları derslerin AKTS toplamı, öğrencinin bir yarıyılda 

alabileceği maksimum AKTS yükünü aşamaz.  

Yürütme:  

Madde 5-  
(1) Bu Yönergeyi Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.  

Yürürlük:  

Madde 6-  

(1) Bu Yönerge, Beykent Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilip, Mütevelli Heyet 

tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 


