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T.C. 
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ  
ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

(Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nun 26 Mart 2019 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve  
01 Aralık 2020 tarihli toplantısında revize edilmiştir.) 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  
Amaç  

MADDE 1 (1) Bu yönerge, Lokman Hekim Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeylerinde özel 

öğrenci statüsünde okumak isteyen öğrenciler ile Lokman Hekim Üniversitesi öğrencisi olup 

başka yüksek öğretim kurumundan ders alacak olan öğrenciler ile ilgili usul ve esasları 

düzenlemektedir. 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, özel öğrenci statüsünde; 

a) Lokman Hekim Üniversitesi’nden ders alacak başka yüksek öğretim kurumunun ön lisans ve 

lisans öğrencilerine, 

b) Lokman Hekim Üniversitesi öğrencisi olup, başka yüksek öğretim kurumundan ders alacak 

olan ön lisans ve lisans öğrencilerine, ilişkin hususları ve hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- Bu Yönerge, 04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14, 43, 

44 ve 46’ncı maddeleri ile 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

ve Lokman Hekı̇m Ünı̇versı̇tesı̇ Ön Lı̇sans, Lı̇sans Eğı̇tı̇m-Öğretı̇m ve Sınav Yönetmelı̇ğı̇, Lokman 

Hekı̇m Ünı̇versı̇tesı̇ Tıp Fakültesı̇ Eğı̇tı̇m-Öğretı̇m ve Sınav Yönetmelı̇ğı̇, Lokman Hekı̇m 

Ünı̇versı̇tesı̇ Diş Hekimliği Fakültesı̇ Eğı̇tı̇m-Öğretı̇m ve Sınav Yönetmelı̇ğı̇’ne dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Akademik Takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki başvuru, kayıt, ders, sınav ve benzeri 

faaliyetlerin süre ve tarihleri, 

b) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup çeşitli özel nedenlerle 

kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitimine  

devam etme imkânı tanınan öğrenci, 

c) Dekan: Lokman Hekim Üniversitesi Fakülte Dekanını, 
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ç) Müdür: Lokman Hekim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürünü, 

d) Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesinin ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Yönetim 

Kurulunu, 

e) Mütevelli Heyet: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

f) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü, 

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ğ) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu, 

h) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel İlkeler ve Başvuru 

 

Genel İlkeler 

MADDE 5- (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan kişiler özel öğrenci 

olarak kabul edilmez. 

(2) Öğrenciler, öğrenci değişim programlarından (Erasmus, Farabi, Mevlana) farklı olarak diğer 

yükseköğretim kurumlarında, yaz dönemlerinde açılan yaz okullarında ya da güz ve bahar 

dönemlerinde özel öğrenci olarak öğrenim görebilirler.   

(3) Öğrencilerin, özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı 

ders veya uygulamaların kredileri ile bu ders ve uygulamalara ilişkin puanlar ve/veya notlar, ilgili 

kurul kararı ile kayıtlı olduğu yükseköğretim programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.  

(4) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.  

(5) Özel öğrencilikte öğrenciler öğrenim ücretini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.  

(6) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları 

yükseköğretim kurumuna öder.  

(7) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince disiplin cezası 

almış olanlar, özel öğrenci olarak başvuramazlar. 

(8) Özel öğrencinin ders yükü, kayıtlı olduğu Üniversitenin ön lisans, lisans eğitim öğretim sınav 

yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. Devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde özel öğrenci 

olarak öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumunun önlisans, lisans eğitim öğretim sınav 

yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(9) Öğrencinin, özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunda öğrencilik hakları 

devam eder, ancak bu yükseköğretim kurumunun ve programın diplomaya veya statüye yönelik 

öğrencilik haklarından yararlanamaz.  
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Başvuru  

MADDE 6- (1) Özel öğrencilik ile ilgili her türlü başvuru Lokman Hekim Üniversitesi Öğrenci 

İşleri Koordinatörlüğüne, ilgili akademik yılda eğitim–öğretim başlamadan önce şahsen veya 

posta yolu ile yapılır. Eksik belgeyle yapılan başvurular ile postadan kaynaklanan gecikmelerden 

dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz. 

(2) Özel öğrenci olarak başvuracak ön lisans programı öğrencileri, sadece eşdeğer ön lisans 

programlarından; lisans öğrencileri ise sadece eşdeğer lisans programlarından ders alabilir. Ön 

lisans programından en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki yarıyılını/bir ylını 

tamamlayan özel öğrenci statüsüyle öğrenim görmek için başvurabilirler.  

(3) Öğrencilerin özel öğrenci olarak başvuru işlemleri ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO Müdürlüğü 

tarafından değerlendirilir, ilgili yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Lokman Hekim Üniversitesi Öğrencilerinin Başka Bir Yükseköğretim  

Kurumundan Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları 

 

MADDE 7- Lokman Hekim Üniversitesi öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumundan 

özel öğrenci olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:  

(1) Özel öğrenci olarak, başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen Lokman Hekim 

Üniversitesi öğrencisi başvurusunu, ilgili eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan üniversitemizin 

Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü birimine yapmalıdır. Başvurusu kabul edilen öğrenci ilgili 

yükseköğretim kurumundan da yönetim kurumuna başvuru yapar, ilgili kabul yazısını 

üniversitemiz öğrenci İşleri koordinatörlüğüne bildirir.  

(2) Ön lisans ve lisans öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan 

almak istediği dönemin ve derslerin kendi programındaki dönem ve derslere içerik ve kredi 

bakımından denk olup olmadığına ve bu dersleri alıp alamayacağına birim yönetim kurulu karar 

verir. 

(3) Öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu, yarıyıl sonunda; ilgili yükseköğretim kurumu   

tarafından üniversitemize yazılı olarak iletilir. Öğrencinin notları Lokman Hekim Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından öğrencinin transkriptine işlenir ve ilgili 

Dekanlığa/Müdürlüğe bilgi verilir. 

(4) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı Lokman Hekim 

Üniversitesi öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek kredi sınırını aşamaz. 

(5) Üniversitemiz öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders 

alabilmeleri için yükümlü oldukları öğrenim ücretlerini Lokman Hekim Üniversitesine 
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yatırmaları gerekir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Başka Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinin Lokman Hekim Üniversitesi’nde 

Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları 
 

MADDE 8- Başka bir yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Lokman Hekim Üniversitesi 

programlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:  

(1) Özel öğrenci olarak, Lokman Hekim Üniversitesi’nden ders almak isteyen başka bir 

yükseköğretim kurumu öğrencisi başvurusunu, kayıtlı olduğu Fakülte/Meslek yüksekokulu 

yönetim kurulu kararını dilekçesine ekleyerek ilgili eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce 

Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü birimine yapmalıdır.  

(2) İlgili yönetim kurulu, özel öğrenci başvurularını, değerlendirir ve başvurunun kabulü veya 

reddine karar verir.  

(3) Derslere kabul edilen öğrenciler kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından 

yapılır.  

(4) Özel öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu, yarıyıl sonunda; ilgili Dekanlık/Müdürlük 

tarafından Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne bildirilir. Özel öğrencilik statüsü sona eren 

öğrencinin, Lokman Hekim Üniversitesi’nden özel öğrenciliği süresince aldığı dersleri ve başarı 

durumunu gösteren onaylı bir belge Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından üniversitesine 

gönderilir. 

(5) Özel öğrencinin; devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde Lokman Hekı̇m Ünı̇versı̇tesı̇’nin 

ilgili yönetmelı̇k maddeleri esas alınır. 

(6) Özel öğrencilerin, akademik takvimde yer alan “ders ekleme-bırakma” tarihlerinden sonra 

ders bırakmaları halinde ödemiş oldukları katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez. 

(7) Özel öğrenciler, eğitime devam ettiği sürece Lokman Hekim Üniversitesi Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen haklardan yararlanırlar.  

(8) Özel öğrenciler, Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim 

ücretini öderler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 9 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 10- (1) Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 



5  
 

Yürütme 

MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür. 


