
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 
ÖZEL VE MİSAFİR ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

(Senato Tarih ve Sayısı: 30.07.2021-2021/08-05) 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
AMAÇ VE KAPSAM 
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, özel ve misafir öğrenci statüsünde; 
a) Necmettin Erbakan Üniversitesinden ders alacak yurt içi ve iki yükseköğretim kurumu 
arasında düzenlenen protokol çerçevesince yurt dışı önlisans ve lisans öğrencilerine, 
b) Yurt içi ve iki yükseköğretim kurumu arasında düzenlenen protokol çerçevesince yurt dışı 
bir üniversiteden ders alacak olan Necmettin Erbakan Üniversitesi önlisans ve lisans 
öğrencilerine, 
c) Bir yükseköğretim programına kayıtlı olan ya da en az lise mezunu olan üniversitede 
herhangi bir konu veya düzeyde ders alabilecek misafir öğrencilere, ilişkin hususları ve 
hükümleri kapsar. 
 
DAYANAK 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43, 44 ve 46. 
maddeleri ile 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede 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” ve “Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
TANIMLAR 
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Üniversite: (NEÜ) Necmettin Erbakan Üniversitesini, 
b) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü, 
c) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
ç) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu, 
d) Üniversite Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
e) Birim: Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulunu, 
f) Birim Yönetim Kurulu: Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu Yönetim 
Kurullarını, 
g) YDYO: Yabancı Diller Yüksekokulunu 
ğ) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 
h) Yönetmelik: Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğini, 
ı) Misafir Öğrenci: Bir yükseköğretim programına kayıtlı olan yada en az lise mezunu olan 
bunula birlikte üniversitede herhangi bir konu veya düzeyde ders alabilecek olanları, 
i) Özel Öğrenci: Yurt içi veya iki yükseköğretim kurumu arasında düzenlenen protokol 
çerçevesince yurt dışı yükseköğretim programına önlisans veya lisans düzeyinde kayıtlı olan 
öğrencilerden başarı şartını sağlamak ve kendi üniversitelerindeki hakları saklı kalmak 
kaydıyla, sağlık ve güvenlik sorunları nedeniyle üniversitemizden veya yurt içi/yurt dışı 
yükseköğretim programlarından ders alan öğrenciyi, 



j) Sağlık Kurulu Raporu: Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış ve Başhekimlik tarafından 
onaylanmış belgeyi, 
ifade eder.  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel İlkeler 

Genel İlkeler 
MADDE 4– (1) Özel öğrenci olarak başvuracak önlisans programı öğrencisi, sadece eşdeğer 
önlisans programından; lisans öğrencisi ise sadece eşdeğer lisans programından; her iki 
yükseköğretim kurumunun senatosunun karşılıklı onayıyla ders alabilir. 
(2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili kısmen 
veya tamamen yabancı dil olan programlardan özel öğrenci statüsünde ders alabilmeleri için 
Üniversitenin “Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 
Öğretim Yönetmeliği” uyarınca, belirlenen yabancı dil yeterlilik seviyesini belgelendirmeleri 
gerekir. YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden, Üniversitenin 
YDYO’nun belirlediği yabancı dil yeterlilik puanının alınması gerekmektedir. Belgenin 
geçerlilik süresi konusunda YÖK’ün ilgili yabancı dil sınavı hakkındaki kararları dikkate 
alınır. 
(3) Özel öğrencilik başvurusu, başka bir ildeki bir yükseköğretim kurumundan yapılmalıdır. 
(4) NEÜ’ye kayıtlı iken başka bir üniversitede özel öğrenci olanlar, öğrenci katkı 
payını/öğrenim ücretini NEÜ’ye öder.  
(5) Özel öğrencinin, özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunda öğrencilik 
hakları devam eder, ancak diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz. 
(6) Özel öğrenci olanların özel öğrenci oldukları döneme ilişkin başarı durumları, aynı dönem 
NEÜ Yüzde On Başarı Durumu Belirlemesinde dikkate alınmaz.  
(7) Üniversitede özel ve misafir öğrenci statüsünde olanlar; devam, sınav ve başarı 
değerlendirmesinde “Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği” ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. 
(8) Üniversitede özel ve misafir öğrencilere Üniversite yerleşkeleri ve kütüphane 
hizmetlerinden faydalanabilmeleri için özel ve misafir öğrenci kimlik kartı verilir. Ancak 
öğrencilik süresi sona erenler, bu kimlik kartını iade eder. 
(9) Öğrenciler özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem 
yararlanabilir. Bu süre sadece aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde öğrencinin talebi, ilgili 
birim yönetim kurulunun kararı, senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü 
ile uzatılabilir: 
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, resmî olarak belgelendirmek kaydıyla maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller 
sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün 
olmadığını belgelendirmiş olması. (Savcılık/Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan resmi yazı 
ile belgelendirilecektir) 
(10) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel 
öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir. 
 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Necmettin Erbakan Üniversitesinde Özel Öğrencilik 

 
Başvuru Koşulları 
MADDE 5– (1) Önlisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki 
yarıyılını tamamlayan; 
a) GANO 4,00 üzerinden en az 3,20 olan öğrenciler, 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetine atananlar NEÜ’ye özel 
öğrenci olarak başvurabilir. 
(2) Aşağıda belirtilen sağlık veya güvenlik sorunları olan öğrenciler, başarı şartı dışında 
yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda şu koşullarda da özel öğrenci olabilirler. 
a) Başvuru tarihinden önce en geç altmış gün içerisinde tam teşekküllü bir hastaneden alınmış 
ve Başhekimlik tarafından onaylanmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla yaşamı 
tehdit eden aşağıda belirtilen kronik hastalıklar ve hayatını idame ettirebilmek için birinci 
derece akrabası yanında kalması uygun görülen öğrenciler. 

− Kronik kalp hastalığı, 
− Kronik böbrek yetmezliği, 
− Kronik karaciğer hastalığı (Kronik aktif hepatitler), 
− Kanserler (Lösemi, lenfoma ve diğer organ tümörleri), 
− Astım (ileri evre kontrolü güç), 
− KOAH, 
− İmmün yetmezlik, 
− Hemofili, 
− Talasemi majör, Orak hücre anemisi ve pansitopenik anemi, 
− Diğer kronik kan hastalıkları, 
− Unregüle olan yani ilaçla kontrol altına alınamayan veya şeker düzeyi 

ayarlanamayan Tip 1 ve 2 diyabet, 
− Günlük işlevselliği bozan, bağımsız yaşamı engelleyen nevrotik hastalıklar, 
− Psikotik bozukluklar, bipolar bozukluk, tedaviye dirençli depresyon ve anksiyete 

(obsesif kompulsif, posttravmatik stres) bozuklukları, 
− Tedavide ilaca direnç gösteren veya ilaçla tedavi olamayan kronik kas, sinir ve 

iskelet, 
rahatsızlıklarının bulunması halinde, 

b) Doğum yapan kadın öğrencinin doğum raporu tarihinden itibaren 6(altı) ay süreyle özel 
öğrencilik talebinde bulunması halinde, 
c) Öğrencinin birinci derece akrabalarının bakıma muhtaç olduğunu sağlık kurulu raporu ile 
öğrenciden başka bakacak kimsenin bulunmadığını vukuatlı nüfus kayıt örneği ve tüm aile 
üyelerinin ikametgah ilmuhaberi ile belgelendirmesi halinde, 
ç) Resmî olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riske maruz 
kalanlar (Savcılık/Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan resmi yazı ile belgelendirilecektir). 
d) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
devamını imkânsız kılan doğal afet ya da insani felaketlere uğradığını mülki amirlik yazısıyla 
belgelendirilmesi halinde 
(3)Her yarıyıl sonunda ilgili öğrencinin aldığı derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının 
topluca yazıldığı belge (transkript), ilgili birim tarafından ilgili yükseköğretim kurumuna 
yazılı olarak gönderilir. 



 
Başvuru 
MADDE 6- (1) Başarı şartına bağlı olarak kabul edilen özel öğrenci kontenjanı, her yıl 
ÖSYM tarafından program için ayrılan kontenjanın %2’sini geçemez. 
(2) Özel öğrencilik başvurusu, Üniversitemiz Akademik Takvimde belirtilen ders başlama 
tarihinden en geç 1(bir) ay önce yapılmalıdır. Belirtilen sürenin dışında yapılan başvurular o 
dönem için işleme alınmaz. 
(3) Özel öğrencilik başvuru koşullarının incelenmesi ve kabul edilip edilmemesi, ilgili birim 
yönetim kurulları tarafından en geç on gün içinde karara bağlanarak Senato onayına 
sunulmalıdır. 
(4) Hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, özel öğrenci statüsünde başvuru yapamaz. 
(5) Üniversiteye özel öğrenci olarak başvuran öğrencinin; 

− Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki yetkili kurulların “olur” kararı, 
− Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belgeyi, 
− Ders içeriklerini gösterir belge ve ders müfredatını, 
− Başarı durum belgesi (transkript) ile Üniversitemizin ilgili biriminden alacağı 

dersleri, dilekçesine ekleyerek başvuru yapmış olması gerekir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Başka Bir Yükseköğretim Kurumunda Özel Öğrencilik 

 
Başvuru Koşulları, Değerlendirme ve Uygulama Esasları 
MADDE 7- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olmak isteyen önlisans 
programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının hazırlık sınıfı hariç en az iki 
yarıyılını Üniversitede tamamlayan, 
a) GANO 4,00 üzerinden en az 3,20 olan öğrenciler, 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetine atananlar başka 
yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olabilir. 
(2) Aşağıda belirtilen sağlık veya güvenlik sorunları olan öğrenciler, başarı şartı dışında 
yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda şu koşullarda da özel öğrenci olarak gidebilirler, 
a) Başvuru tarihinden önce en geç altmış gün içerisinde tam teşekküllü bir hastaneden alınmış 
ve Başhekimlik tarafından onaylanmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla yaşamı 
tehdit eden aşağıda belirtilen kronik hastalıklar ve hayatını idame ettirebilmek için birinci 
derece akrabası yanında kalması uygun görülen öğrenciler. 

− Kronik kalp hastalığı 
− Kronik böbrek yetmezliği 
− Kronik karaciğer hastalığı (Kronik aktif hepatitler) 
− Kanserler (Lösemi, lenfoma ve diğer organ tümörleri) 
− Astım (ileri evre kontrolü güç) 
− KOAH 
− İmmün yetmezlik 
− Hemofili 
− Talasemi majör, Orak hücre anemisi ve pansitopenik anemi 
− Diğer kronik kan hastalıkları 
− Unregüle olan yani ilaçla kontrol altına alınamayan veya şeker düzeyi 

ayarlanamayan Tip 1 ve 2 diyabet 



− Günlük işlevselliği bozan, bağımsız yaşamı engelleyen nevrotik hastalıklar 
− Psikotik bozukluklar, bipolar bozukluk, tedaviye dirençli depresyon ve anksiyete 

(obsesif kompulsif, posttravmatik stres) bozuklukları 
− Tedavide ilaca direnç gösteren veya ilaçla tedavi olamayan kronik kas, sinir ve 

iskelet rahatsızlıklarının bulunması halinde, 
b) Doğum yapan kadın öğrencinin doğum raporu tarihinden itibaren 6(altı) ay süreyle özel 
öğrencilik talebinde bulunması halinde, 
c) Öğrencinin birinci derece akrabalarının bakıma muhtaç olduğunu sağlık kurulu raporu ile 
öğrenciden başka bakacak kimsenin bulunmadığını, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve tüm aile 
üyelerinin ikametgah ilmuhaberi ile belgelendirmesi halinde, 
d) Resmî olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riske maruz 
kalanlar (Savcılık/Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan resmi yazı ile belgelendirilecektir). 
e) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
devamını imkânsız kılan doğal afet ya da insani felaketlere uğradığını mülki amirlik yazısıyla 
belgelendirmesi halinde. 
(3) Öğrenci, özel öğrenci başvurusunda bulunacağı başka bir yükseköğretim kurumundan 
alacağı dersleri gösteren dilekçesiyle kayıtlı olduğu ilgili birime özel öğrencilik talebini 
bildirir. 
(4) Özel öğrencilik başvuru koşullarının incelenmesi ve kabul edilip edilmemesi, ilgili birim 
yönetim kurulları tarafından en geç on gün içinde karara bağlanarak Senato onayına 
sunulmalıdır. 
(5) Senato kararı, öğrenciye ve öğrenim görmek istediği yükseköğretim kurumuna bildirilir. 
(6) Öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olmak üzere başvuru yapmış 
olsa dahi akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders seçme ve kayıt işlemlerini 
yapmak zorundadır. Özel öğrencilik durumunun olumlu sonuçlanması halinde öğrencinin ders 
kaydı ilgili birimce iptal edilir. 
(7) Özel öğrencilik süresi, öğrencinin tabi olduğu programın öğrenim süresinden sayılır. 
(8) NEÜ dışında özel öğrenci olanların başarı durumları, NEÜ’de yürütülen intibak esaslarına 
göre yapılır. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Necmettin Erbakan Üniversitesinde Misafir Öğrencilik 

 
Başvuru Koşulları, Değerlendirme ve Uygulama Esasları 
MADDE 8- (1) Bir yükseköğretim programında kayıtlı olan ya da en az lise mezunu olan 
bununla birlikte üniversitede herhangi bir konu veya düzeyde yarıyıl/yıl bazında en fazla iki 
ders alarak misafir öğrenci olunabilir. Ancak hazırlık sınıfları, ders değil sınıf olarak 
değerlendirilir. 
(2) Belirli konularda bilgisini artırmak için NEÜ’ye başvuran misafir öğrencide GANO şartı 
aranmaz. 
(3) Misafir öğrencilik için başvurular, her eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç bir ay 
öncesine kadar ilgili birime yapılmalıdır. İlgili birimin yönetim kurulu, misafir öğrencilik 
müracaatlarını en geç on gün içinde karara bağlar. 
(4) Üniversiteye misafir öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerin; 

− Diploma fotokopisi, 
− Adli sicil kaydı belgesi, 



− Üniversitemizin ilgili biriminden almak istediği dersleri gerekçesiyle belirten dilekçe 
ile başvuru yapmış olması gerekir. 

(5) Üniversite hazırlık sınıflarına misafir öğrenci kabul edilir. 
(6) Misafir öğrencilerin lisans dersleri ile hazırlık sınıfı katkı payları ve öğrenim ücretlerini 
Üniversite Yönetim Kurulu belirler. Misafir öğrencinin katkı payı ve öğrenim ücreti ödeme 
işlemleri, Üniversite akademik takvimine göre olup akademik takvimde belirlenen ders 
ekleme-bırakma tarihlerinden sonra, öğrencinin ders bırakması halinde, ödemiş olduğu katkı 
payı ve öğrenim ücreti iade edilmez. 
(7) Kontenjan sınırlaması hazırlık sınıflarına öğrenci kabulünde uygulanmaz. 
(8) Hazırlık sınıflarından başarılı olan misafir öğrencilere hazırlık sınıfı başarı belgesi verilir. 
Ders alan diğer öğrencilere de aldıkları derslere dair ve varsa notları gösterir bir belge verilir. 
(9) Hazırlık sınıflarında öğrenim gören misafir öğrencilerle ilgili hükümler Üniversitenin 
“Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliği” 
hükümlerine tabidir. 
(10) Misafir öğrenci olarak kabul edilen öğrencinin kaydı, Öğrenci Bilgi Sisteminde 
oluşturulur, öğrencinin ismi ders kayıt listelerinde “misafir öğrenci” statüsünde yer alır. 
 

Özel ve Misafir Öğrenci Statüsünün Sona Ermesi 
MADDE 9- (1) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması ile özel/misafir öğrencilik 
statüsü sona erer. 
(2) Özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması veya misafir öğrenci 
statüsünde ders alanların öğrenim ücretini zamanında ödememesi durumunda ya da ilgili 
birimin yönetim kurulu kararı ile özel/misafir öğrencilik statüsü sona erer. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 10- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürütme 

MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yürürlük 

MADDE 12- (1) Bu yönerge Üniversite Senatosunun 30.07.2021 tarih 2021/08-05 sayılı 
kararı ile kabul edilmiş ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren 
uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. 


