
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ÖZEL ÖĞRENCİLİK 

ESASLARI 
 

 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Madde 1- (1) Bu Esaslar; başka üniversitelerin öğrencisi iken İstanbul Üniversitesine bağlı 

birimlerin aynı düzeydeki diploma programlarından ders almak isteyen öğrenciler ile İstanbul 

Üniversitesine bağlı birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup, başka bir üniversitenin aynı 

düzeydeki diploma programlarından ders almak isteyen öğrencilerin; özel öğrencilik koşullarını, 

alabilecekleri ders yükünü, öğrenci katkı paylarını, hak ve yükümlülüklerini düzenler. 
 

Tanımlar 
Madde 2- (Değişik: İÜ Senatosunun 18/07/2012 tarihli 44 sayılı toplantısı/Karar.5) (1) Bu Esaslarda geçen: 

a)  Birim: Bir üniversite/ileri teknoloji enstitüsü bünyesindeki fakülte/yüksekokul/konservatuarı, 

     b) Birim Yönetim Kurulu: Bir üniversite/ileri teknoloji enstitüsü bünyesindeki fakülte / 

yüksekokul / konservatuar yönetim kurulunu, 

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

notlarının topluca yazıldığı belgeyi, 

   ç) Özel öğrenci: Bir üniversitenin önlisans veya lisans diploma programına kayıtlı öğrencisinin 

başka bir üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer programından ders alan öğrenciyi, 

    d) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü, 

    e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu, 

    f) Üniversite: Üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünü, 

        ifade eder. 
 
 

Ortak Hükümler 

Madde 3- (Değişik: İÜ Senatosunun 18/07/2012 tarihli 44 sayılı toplantısı/Karar.5) (1) Başka 

üniversitenin öğrencisi iken İstanbul Üniversitesinden ders almak isteyen öğrencinin ve İstanbul 

Üniversitesine bağlı birimlere kayıtlı olup, başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencinin; 

a) Almak istediği ders/derslerin, kendi programındaki ders/derslere içerik ve kredi 

bakımından denk olduğuna ve bu ders/dersleri alabileceğine ilişkin kayıtlı olduğu birim yönetim 

kurulunun kararı olması gerekir. 

b) (Mülga: İÜ Senatosunun 18/12/2014 tarihli 18 sayılı toplantısı/Karar.10) 

c) Özel öğrencilikte geçen süresi, öğrenim süresinden sayılır. 

ç) Özel  öğrenci  olarak  ders  aldığı  üniversitenin  diplomaya  veya  statüye  yönelik 

öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

(2) Öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder. 
 
 

Başvuru ve Kabul 

Madde  4-  (1)  Başka  bir  üniversitenin  ön  lisans/  lisans  programı  öğrencisinin  İstanbul 

Üniversitesinin aynı düzeydeki ön lisans/lisans diploma programlarından özel öğrenci olarak ders 

almak üzere başvurabilmesi için, disiplin cezası almamış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 

4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir. Sağlıkla ilgili olarak belgelenmiş ve kabul edilebilir bir 



nedenle özel öğrenci olarak ders almak üzere başvuran öğrencide ağırlıklı genel not ortalaması 

koşulu aranmaz. 

(2) (Değişik: İÜ Senatosunun 18/07/2012 tarihli 44 sayılı toplantısı/Karar.5) Başvurular; öğrencinin 

İstanbul Üniversitesine bağlı birimden alacağı dersleri de gösterir kayıtlı olduğu birim yönetim 

kurulunun olumlu kararı,  disiplin durumunu gösterir belge,   not çizelgesi (transkript) ve dilekçe ile 

alınmak istenen derslerin açıldığı yarıyıl göz önünde tutularak güz/bahar yarıyılı eğitim-öğretim 

başlangıç tarihine kadar ilgili birime yapılır. 

(3) Sağlıkla ilgili bir nedenle özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenci; bu maddenin 

(2) fıkrasında belirtilen belgeler ve sağlık durumuna ilişkin belgeler ile birlikte İstanbul Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Bu öğrencilerin durumları Rektörlükçe yetkilendirilen 

komisyon/komisyonlar tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucu ilgili birime bildirilir. 

(4) Adayın derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm/program başkanlığının görüşü 

de alınarak birim yönetim kurulunca karar verilir. 
 

 

İstanbul Üniversitesinde özel öğrenci olarak ders alma 
Madde 5- (1) İstanbul Üniversitesinde özel öğrenci olarak ders alan öğrenci; 

a) Özel öğrenciliği süresince İstanbul Üniversitesinin ve özel öğrenci olduğu birimin 

kayıtlı öğrencilerinin uymak zorunda olduğu devam, sınav, disiplin vb. kurallarına, yönetmelik ve 

akademik takvim esaslarına uymak, sürecin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve 

eksiksiz yapmak zorundadır. 

b) Özel öğrenci olarak ders aldığı programın yanı sıra, kayıtlı olduğu programdan da ders 

almayı sürdürebilir. Bu durumda, özel öğrenci olarak aldığı ders/derslerin kredileri ile kendi 

programında aldığı derslerin kredileri toplamı, kayıtlı olduğu birim  yönetmeliğinde belirlenmiş 

kredi sınırını aşamaz. 

c) Özel öğrenciliği süresince, uygulamalı çalışmalarda, teknik gezilerde, bu süre içinde 

bitmeyecek projelerde yer alamaz. 

ç) Öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu yarıyıl sonunda; ilgili birim tarafından 

öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili birime yazılı olarak iletilir. 

 
İstanbul Üniversitesi öğrencisinin başka bir üniversiteden ders alması 
Madde  6  –  (1)  İstanbul  Üniversitesi  ön  lisans  ve  lisans  öğrencilerinin  başka  bir 

Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerinin koşulları 

şunlardır: 

a) Başka bir üniversitede özel öğrenci olarak ders almak isteyen üniversitemiz öğrencisi, 

özel öğrenci olarak ders aldığı programın yanı sıra, kayıtlı olduğu programdan da ders almayı 

sürdürebilir; bu durumda, özel öğrenci olarak aldığı ders/derslerin kredileri ile kendi programında 

aldığı  derslerin  kredileri  toplamı,  kayıtlı  olduğu  birim  mevzuatında  belirlenmiş  kredi  sınırını 

aşamaz. 

b) Başka bir üniversiteden alınan derslere ilişkin başarı notlarının karşılıkları, 

Üniversitemizde bu bağlamda geçerli Senato kararları ve mevzuat çerçevesinde, ilgili programın 

bağlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir. 

 
Yürütme 

Madde 7- (1) Bu Esasları İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
 
 
 

girer. 

Yürürlük 
Madde 8- (1) Bu Esaslar, Üniversite Senatosu(1)  tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

 
(1) Bu maddedeki “Yönetim Kurulu” ifadesi; Üniversite Senatosunun 18/07/2012 tarihli 44 sayılı toplantısında metne işlendiği 

şekliyle değiştirilmiştir. 


