T.C.
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL VE MİSAFİR ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Türk-Alman Üniversitesi özel ve misafir öğrenci
statüleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Türk-Alman Üniversitesi özel ve misafir öğrenci statüleri
ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14 üncü maddesi ile 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ve Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) İlgili bölüm başkanlığı: Özel öğrenci olarak ders alınmak istenilen Üniversitemiz
programlarını yürüten bölüm başkanlığını,
c) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, enstitülerde enstitü
yönetim kurulunu,
ç) İlgili kurul: Konuya ilişkin karar alma yetkisinde olan kurulu,
d) Misafir öğrenci: Başvuru dönemindeki YKS Kılavuzunda yer alan herhangi
yükseköğretim kurumlarından birinde kayıtlı öğrenci statüsünde olmayan ancak Üniversitemiz
lisans programlarından ders almak için başvuran ve başvurusu kabul edilen kişileri,
e) ÖBS: Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,
f) ÖİDB: Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

g) Özel Öğrenci: Kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla herhangi bir
yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci veya mezun olup farklı bir yükseköğretim
kurumundan ders alma imkanı tanınan öğrenciyi,
ğ) Rektörlük: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünü,
h) Senato: Türk-Alman Üniversitesi Senatosunu
ı) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Özel Öğrenci Koşulları, Misafir Öğrenci Koşulları
Genel ilkeler
MADDE 5 - (1) Özel öğrencilikte geçirilen süreler, öğrenim süresine dâhildir.
(2) Özel ve misafir öğrencilik süresi iki yarıyıl ile sınırlıdır.
(3) Hazırlık sınıflarında özel ve misafir öğrenci statüsü uygulanmaz.
(4) Üniversitemiz öğrencileri yaz öğretiminde diğer yükseköğretim kurumlarından
ders alamazlar.
(5) Gerek Türk-Alman Üniversitesinde gerekse başka bir yükseköğretim kurumunda
kayıtlı çift anadal ve yandal programı öğrencileri özel öğrenci statüsünde öğrenim görmek için
başvuruda bulunamazlar.
(6) Üniversitemizde özel ve misafir öğrencilik statüsünde kayıtlı öğrenciler ders,
devam, sınav, başarı değerlendirmesi, disiplin ve diğer hususlarda Üniversitemiz yönetmelik,
yönerge ve diğer esaslara tabidirler.
(7) Özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumunda ders alan
öğrencilerimizin Üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder.
(8) Misafir ve özel öğrenciler Üniversitemizin diploma ve statüye yönelik haklarından
yararlanamazlar.
(9) Öğrencilerin Üniversitemize verdikleri belge ve bilgiler gerçeğe aykırı olduğu
takdirde Üniversitemiz ile ilişkileri kesilir.
(10) Değişim programları ya da yapılan ikili anlaşmalar kapsamında Türk-Alman
Üniversitesi ile eğitim-öğretim protokolü bulunan yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim
kurumlarından gelen özel öğrenciler için ilgili protokolle tespit edilmiş hükümler uygulanır.
(11) Türk-Alman Üniversitesi lisans ve lisansüstü öğrencileri Türk-Alman
Üniversitesi ile eğitim-öğretim protokolü bulunan yükseköğretim kurumlarından, protokolle
belirlenen şartları sağlamaları halinde özel öğrenci statüsünde ders alabilirler.

Lisans Düzeyindeki Özel Öğrencilik Koşulları
MADDE 6 - (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı lisans öğrencilerinin TürkAlman Üniversitesi’nde özel öğrenci statüsünde ders alabilme koşulları aşağıdaki gibidir:

a) Özel öğrenci olarak Üniversitemizden ders almak isteyen öğrencilerin ilgili bölüm
başkanlığına aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmaları gerekir.
aa) Öğrencinin almak istediği dersleri belirtir dilekçesi,
bb) Kimlik fotokopisi,
cc) Not durum belgesi (transkript),
çç) Öğrenci belgesi,
dd) Disiplin cezası almadığını gösterir onaylı belge,
ee) Öğretim dili Almanca olan dersleri almak için Türk-Alman Üniversitesi
Senatosunca kabul edilen Almanca Yeterlilik Sınavından muafiyet sağlayan dil belgesi,
ff) Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili kurul kararı.
(b) Öğrencinin talebi uygun bulunursa; karar kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna
bildirilmek ve ÖBS’ne işlenmek üzere ÖİDB’ye gönderilir.
(c) Öğretim dili Almanca olan derslerin alınabilmesi için öğrencilerin yabancı dil
düzeylerinin yeterli olduğunu gösteren; Türk-Alman Üniversitesi Senatosunca kabul edilen
Almanca Yeterlilik Sınavından muafiyet sağlayan dil belgesi sunmaları gerekir.
(ç) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı 30
AKTS kredisini aşamaz.
(d) Özel öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretlerini kayıtlı oldukları üniversiteye
öderler.
(e) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrencinin özel öğrenciliği süresince aldığı dersleri
ve başarı durumunu gösteren onaylı bir belge Üniversitesine gönderilir.
(f) Öğrenci Üniversitemizden ayrılmadan önce ilişik kesme işlemini yapıp, geçici
kimlik kartını teslim etmek zorundadır.
Lisansüstü Düzeyde Özel Öğrencilik Koşulları
MADDE 7 – (1) Özel öğrenci olarak Üniversitemiz lisansüstü programlara
başvurulabilmesi için yükseköğretim kurumu mezunu veya yedinci ya da sekizinci yarıyıla
kayıt yaptırmış ve önceki dönemlerdeki derslerden başarılı olmak gerekir.
(2) Özel öğrenci olarak Üniversitemiz lisansüstü programlarından ders almak isteyen
öğrencilerin ilgili anabilim dalı başkanlığına aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmaları gerekir.
a) Öğrencinin almak istediği dersleri belirtir dilekçesi,
b) Kimlik fotokopisi
c) En son öğrenim gördüğü kurumdan aldığı onaylı diploma veya not durum belgesi
(transkripti)
(3) Kişinin/Öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceğine ilgili anabilim dalı
başkanlığının görüşü doğrultusunda ilgili yönetim kurulu karar verir ve öğrenciye bildirir.
(4) Talebin uygun bulunması halinde; karar ÖBS’ye işlenmek üzere ÖİDB’ye
gönderilir.
(5) Yabancı dilde verilen derslerin alınabilmesi için başvuru yapılan anabilim dalının
yabancı dil yeterlik şartı için gerekli belgelerin başvuru esnasında teslim edilmesi gerekir.

(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve
başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü
eğitimde verilen derslerin %50’sini geçemez.
(7) Özel öğrencilerin AKTS kredisi başına ödeyecekleri öğrenim ücretleri
Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(8) Özel öğrencilik süresini tamamlayan öğrenci, ayrılmadan önce ilişik kesme
işlemini yapıp, geçici kimlik kartını teslim etmek zorundadır.

Misafir Öğrenci Koşulları
MADDE 8 – (1) Misafir öğrenci olarak lisans programlarına başvurulabilmesi için en
az lise ve dengi okul mezunu olunması gerekir.
(2) Yabancı dilde verilen derslerin alınabilmesi için kişilerin yabancı dil düzeylerinin
yeterli olduğunu gösteren; Türk-Alman Üniversitesi Senatosunca kabul edilen yeterlilik belgesi
sunmaları gerekir.
(3) Başvuruların ilgili bölüm başkanlığına aşağıdaki belgelerle birlikte yapılması
gerekir.
a) Kişinin almak istediği dersleri belirtir dilekçesi,
b) Kimlik fotokopisi,
c) En son öğrenim gördüğü kurumdan aldığı onaylı diploma ve/veya not durum
belgesi (transkripti),
(4) Kişinin derslere kabul edilip edilmeyeceğine ilgili bölüm başkanlığının görüşü
doğrultusunda ilgili yönetim kurulu karar verir ve kendisine bildirilir.
(5) Yabancı uyruklu kişilerin/öğrencilerin öğretim dili Türkçe olan dersleri
alabilmeleri için (B2) seviyesinde Türkçe dil bilgisine sahip olduklarını veya 700 saat Türkçe
eğitimi aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.
(6) Bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı 30 AKTS kredisini aşamaz.
(7) Kişinin talebi uygun bulunursa; karar ÖBS’ye işlenmek üzere ÖİDB’ye gönderilir.
(8) Misafir öğrencilere diploma veya derece verilmez; aldıkları dersleri ve notlarını
gösteren bir belge verilir.
(9) Misafir öğrencilerin AKTS kredisi başına ödeyecekleri öğrenim ücretleri
Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmediği müddetçe, özel öğrenciler
için belirlenen ücret ile aynıdır.
(10) Misafir öğrencilik süresini tamamlayan öğrenci, ayrılmadan önce ilişik kesme
işlemini yapıp, geçici kimlik kartını teslim etmek zorundadır.
(11) Misafir öğrenci statüsünde alınan dersler intibak kuralları çerçevesinde öğrencinin
daha sonra kayıt olabileceği programlara transfer edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 9- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Üniversite Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.

