
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü 

eğitim-öğretim programlarına özel öğrenci kabulüne ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

lisansüstü öğrencilerinin özel öğrenci olarak diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları 

derslere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü̈ 

programlarından ders alacak özel öğrenciler ile diğer yükseköğretim kurumlarından özel 

öğrenci olarak ders alacak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrencilerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 14 üncü maddesine, 

(2) Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 31’inci 

maddesinin birinci fıkrasına, 

(3) 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal 

Bilimler Üniversitesi Lisansüstü̈ Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı enstitüyü, 

b) İlgili Yönetim Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı enstitü yönetim 

kurullarını, 

c) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı öğrenci 

olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü̈, kazanımı edinmek isteyen öğrenciyi 

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 

Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci Kabulü̈ ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar 

Genel şartlar 

MADDE 5 - (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre belirli konularda bilgilerini artırmak 

isteyen ve halen bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin 



lisansüstü özel öğrenci olarak kabullerine sınıf mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı 

sayısı yeterliliği ve eğitim sisteminin uygunluğu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili birim 

yönetim kurulu tarafından karar verilir. 

Başvuru için gerekli belgeler 

MADDE 6 - (1) Özel öğrencilik başvuruları akademik takvimde belirtilen süreler 

içerisinde yapılır. 

(2) Bir yükseköğretim kurumuna lisansüstü programa kayıtlı olup lisansüstü 

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) Kayıtlı olduğu birimden ilgili derslere özel öğrenci olarak kaydolmak üzere 

başvurusunun uygun görüldüğüne dair belge, 

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, 

Kontenjanlar 

MADDE 7 - (1) Özel öğrenci kontenjanları bölüm/programın başvurulacak yarıyıldaki 

kayıtlı öğrenci sayısının %50’sini geçemez. 

(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.  

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

öğretim süresine dâhildir. 

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören özel öğrencilerin, yabancı 

dilde eğitim yapılan programlardan ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli 

olduğunu belgelemeleri gerekir. 

(5) Özel öğrenciler yalnızca akademik takvimde belirlenen süreler içinde ders 

seçebilirler. 

Özel öğrenci statüsünün sona ermesi 

MADDE 9 - (1) Öğrencinin, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan 

kalkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile özel öğrencilik statüsü sona erer. 

Katlı payı ve öğrenim ücretleri 

MADDE 10 - (1) Birinci öğretim lisansüstü programından ders alan özel öğrenciler 

katkı payı/öğrenim ücretlerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna öderler. 



(2) Yaz okulunda veya ikinci öğretim programlarına ders alan özel öğrenciler 

Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği ders ücretini Üniversiteye öderler. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Özel Öğrenci Olarak Diğer Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisansüstü Programlardan 

Ders Alan Üniversite Öğrencilerine İlişkin Esaslar 

 

MADDE 11 - (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak öğrenim 

görmekte olan öğrencilerin Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesindeki öğrencilik hakları devam 

eder. 

(2) Üniversitede lisansüstü programa kayıtlı bir öğrencinin, aynı düzeyde başka bir 

yükseköğretim kurumundan ders alabilmesi ve alıp başardıkları derslerden muaf olabilmeleri 

için özel öğrencilik başvurusundan önce alacağı derslerin içerikleri, AKTS’leri, ders ve sınıf 

geçme şartları vb. hususlar hakkında belgeleri eklediği başvurusunu ilgili anabilim dalı 

başkanlığına yapması ve anabilim dalı uygun görüşüyle sevk edilecek başvurunun ilgili birim 

yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hüküm bulunmayan haller 

Son Hükümler 

MADDE 12 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ve senato kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 13- (1) 26/08/2016 tarih ve 2016/38 sayılı Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Rektörü yürütür. 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararı 

 

Tarihi Sayısı 

27.12.2019 2019/143 

 

 


