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DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 
KAYITLI ÖĞRENCİLERİN  

ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS PROGRAMLARINDAN 
 ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE DERS ALMALARINA 

İLİŞKİN DERS KAYIT KILAVUZU 
(2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) 

 

1. BAŞVURU TAKVİMİ 

Bahar Yarıyılı Ders Programlarının Bölüm Web Sayfalarında İlan edilmesi 
06 Şubat 2023 

BAHAR YARIYILI ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU TARİHLERİ 
(KATKI PAYI ÖDEME VE DERS KAYDI) 
 

08-28 Şubat 2023 

Bölüm Başkanlıklarınca kapatılan derslerin tespit edilerek bölüm web 
sayfasında ilan edilmesi ve kuşak şekilde açılan derslerin grup 
dağılımlarının yapılması 

27 Eylül 2022 

Maksimum kredi sınırı içerisinde olmak kaydıyla tüm öğrencilere 
(kapatılan dersin yerine ders eklemek de dahil olmak üzere)                       
OBS üzerinden SADECE ders ekleme hakkının verilmesi                       
(Bu işlem yapılırken alınan dersler kesinlikle silinemeyecektir.) 

27 Eylül 2022 

BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLANGICI  27 Şubat 2023* 

BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Lisans) 03 Haziran 2023 

Bahar Yarıyılı Final Sınavları   05-15 Haziran 2023 

Bahar Yarıyılı Final Sınavları Not Girişleri 05-17 Haziran 2023 

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları 20-24 Haziran 2023 

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Girişleri 20-26 Haziran 2023 
 

(*) 09 Şubat 2023 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın açıklaması doğrultusunda Üniversitemizde 

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir. 
Açıklamalar doğrultusunda başlangıç tarihimiz güncellenerek Üniversitemiz web sayfası ve sosyal medya 
sayfalarından duyurulacaktır. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı ders kayıtları, ise 
akademik takvimde belirtilen tarihten bir hafta ertelenerek 20-28 Şubat 2023 tarihleri 
arasında yapılacaktır. 
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2. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Başvurular, takvimde belirtilen tarihlerde alınması istenilen dersin bağlı bulunduğu Bölüm 
Başkanlığına yapılacaktır. 
 

2.1 DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞVURU 
KOŞULLARI 

 

1) Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfına özel öğrenci kabul edilmez.  

2) Kayıtlı oldukları programda en az bir yarıyılı tamamlamış ve ağırlıklı genel not 
ortalamasının 4.0 üzerinden en az 3.0, 100 üzerinden ise en az 80 olması gerekir.              
Bu koşul, yaz okulunda Üniversitemizden ders alacak öğrencilerden 
aranmaz. 

3) Öğrenim gördüğü Yükseköğretim kurumunda öğretim dili Türkçe olan programlarda 
kayıtlı öğrencilerin, YTÜ’de yabancı dilde verilen dersleri alabilmeleri için, yürürlükteki 
“YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönergesi" hükümlerince geçerli 
kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak gerekir. 

4) “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri gereğince disiplin 
cezası almamış olmaları gerekmektedir.   

 

2.2. DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞVURU 
SÜRECİ 

 

1) Koşulları sağlayan öğrenci, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun ders almasına 
ilişkin uygun görüşü içerir yönetim kurulu kararı ile ders almak istediği Üniversitemiz 
bölüm başkanlığına aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak başvuruda bulunur: 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

 

 Özel Öğrenci Başvuru Formu 

 TC Kimlik Kartı (Yabancı uyruklular için Mavi Kart/Pasaport) fotokopisi 
 Başvuru tarihi itibariyle alınan onaylı Öğrenci Belgesi, 
 Başvuru tarihi itibariyle alınan onaylı Not Çizelgesi (Transkript), 
 Almak istenilen dersin, “ders saat ücreti”nin yatırıldığına dair dekont. 

2) Üniversitemizden özel öğrenci olarak ilgili eğitim-öğretim yılı içerinde açılan dersi 
almak isteyenlerin başvuruları, sınıf mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı sayısı 
yeterliliği vb. hususlar dikkate alınarak ilgili bölüm başkanlığınca değerlendirilerek 
fakülte yönetim kurulu onayına sunulur. 

3) Başvuruları ilgili fakülte yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, ilgili fakülte 
dekanlık öğrenci işlerince otomasyon sistemine almak istediği dersler ile birlikte özel 
öğrenci statüsü ile kaydedilir. 

 

https://ybd.yildiz.edu.tr/images/files/19_09_2022%20tarihli%20Senato%20karar%C4%B1%20ile%20ge%C3%A7erli%20olan%20YDYO%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/media/files/FR-0376-Di%C4%9Fer%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fr.%20Kur.da%20Kay%C4%B1tl%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frencilerin%20YT%C3%9Cden%20Ders%20Alabilmelerine%20%C4%B0li%C5%9Fk.%20Form.doc


 
 

5 / 6 | S a y f a  
 

 

2.3. BAŞVURUSU KABUL EDİLEN DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU 
ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU 

 

1) Öğrenci, YTÜ’de öğrenim gördüğü süre içerisinde ilgili dersin devam, sınav ve başarı 

değerlendirmesinde Üniversitemizin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. 

2) Öğrenci, Üniversitemizden bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 25 
kredilik (yerel) ders alabilir. Ancak, yaz okulunda alınacak derslerin kredisi YTÜ 
Yaz Okulu Yönergesi hükümlerince uygulanır. 

3) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki yarıyıl yararlanılır.  

4) Özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler Üniversitemiz öğrencilerinin yararlandığı 
haklardan yararlanamaz. 

5) Özel öğrenci olarak kaydı yapılan öğrenciler, ders aldıkları fakülte dekanlık öğrenci 
işlerinden temin edecekleri aldığı dersleri gösterir onaylı belge ile Üniversitemiz 

kampüslerine girebilir. 

 

2.4. DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİNİN 
ÖDEYECEKLERİ KATKI PAYI 

 

Özel öğrenci olarak Üniversitemizden ders alan lisans öğrencileri, katkı payını kayıtlı olduğu 
yükseköğretim kurumuna öder. 

 

2.5. ÖZEL DURUMU BULUNAN ÖĞRENCİLER 
 

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 kayıtlı olduğu 
üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması. 

yukarıda belirtilen durumda bulunan diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler diğer 
özel öğrenciler gibi en fazla iki yarıyıl süre ile ilgili Üniversitemiz ilgili bölüm başkanlığının önerisi 
Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve Üniversite Yönetim Kurulunca alınan karar ile özel 
öğrenci statüsünde öğrenim görebilirler. 
 

Yukarıda belirtilen koşullar sebebiyle Üniversitemizden özel öğrenci olarak ders alacak öğrenciler 
için “Kayıtlı oldukları programda en az bir yarıyılı tamamlamış ve ağırlıklı genel not 
ortalamasının 4.0 üzerinden en az 3.0, 100 üzerinden ise en az 80 olması gerekir. (…) 
” hükmü uygulanmaz. 
 

(a) ve (b) maddelerinde geçen koşullar sebebiyle üniversitemizden iki yarıyıl süre ile ders alan 
öğrencilerin  (a) ve (b) maddelerinde belirtilen koşulların devam ettiğini belgelemesi, kayıtlı olduğu 
üniversite yönetim kurulunun teklifi, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla özel öğrenci imkanından yararlanma süresi uzatılabilmektedir. 
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3. DERS KAYITLARI 

3.1 DERS KABULÜ VE DERS BAŞARI NOTLARININ BİLDİRİLMESİ  
 

Öğrencilerin almak istedikleri derslere kabul edilip edilmeyecekleri, ders almak istedikleri bölümün 
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. İlgili kurul kararı ve alınan derslere ilişkin başarı 
notları, öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna, ilgili Dekanlıklarca bildirilir. 
 
Diğer yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler talepleri durumunda bu kararlara dersin 
alındığı bölüm veya ilgili Fakülte Dekanlığından ulaşabilir. 
 

3.2 KAPATILAN DERSİN YERİNE YENİ DERS SEÇİMİ   
 

Yeterli sayıda öğrenci kaydı yapılmaması nedeniyle kapatılan ders /derslerin yerine, (maksimum 
kredi sınırı içerisinde olmak kaydıyla) yeni ders seçmek isteyen öğrenciler “Kapatılan Ders Yerine 
Yeni Ders Seçim Dilekçesi”ni doldurarak ilgili Bölüm Başkanlıklarına başvuracaklardır. 
 

4. ÖZEL ÖĞRENCİLİK SÜRESİ 

Sağlık ve güvenlik sebepleri haricinde, YTÜ öğrencilerinin diğer Yükseköğretim Kurumlarında, özel 
öğrencilik süresi aralıklı veya sürekli olarak iki yarıyıl ile sınırlıdır.  

5. ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNÜN SONA ERMESİ  

 

Özel öğrenci olarak ders alan öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiili işlediğinin tespiti ve ilgili Yönetim Kurulunun “özel öğrenci 
statüsünün sona ermesi” gerektiği yönünde karar vermesi halinde, kayıt işlemindeki süre dikkate 
alınmaksızın özel öğrenci statüleri sona erer. 

 

Bu kılavuzda belirtilmeyen hususlar için “YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi”ne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.kalite.yildiz.edu.tr/media/files/FR-0788-Kapat%C4%B1lan%20Ders%20Yerine%20Yeni%20Ders%20Se%C3%A7im%20Dilek%C3%A7esi.doc
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/media/files/FR-0788-Kapat%C4%B1lan%20Ders%20Yerine%20Yeni%20Ders%20Se%C3%A7im%20Dilek%C3%A7esi.doc
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://kalite.yildiz.edu.tr/media/files/YO%CC%88-014-YTU%CC%88%20%C3%96zel%20%C3%96%C4%9Frenci%20Yo%CC%88nergesi.doc

