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“ ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ  

ÖZEL VE MİSAFİR ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı akademik birimlerin aynı düzeydeki diploma 

programlarından ders almak isteyen önlisans veya lisans düzeyindeki öğrenciler ile Ankara Müzik 

ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı akademik birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup 

başka bir yükseköğretim kurumunun  aynı düzeydeki diploma programından ders almak isteyen 

önlisans veya lisans düzeyindeki öğrencilerin özel öğrencilik; en az lise düzeyinde öğrenim görmüş 

olanların misafir öğrencilik koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Dayanak 

MADDE 2-(1) Bu Yönerge; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans 

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” ile “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Diploma programı; Fakülte, yüksekokul veya bölümlerin, belirlenen yeterlikleri sağlayan 

öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen programlarını, 

b) Akademik birim: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülte veya 

meslek yüksekokulunu, 

c) Yönetim kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bağlı fakülte veya 

yüksekokulu yönetim kurullarını, 

ç) Misafir öğrenci: Farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek ve yürütülen 

dersleri takip etmek isteyen en az lise düzeyinde eğitimini tamamlamış ve Üniversitede herhangi bir 

konu veya düzeyde ders alabilecek kişiyi, 

d) ÖİDB: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığım, 

e) Özel öğrenci: Yurtiçinde bir yükseköğretim kurumunda önlisans veya lisans 

düzeylerindeki programda kayıtlı olan, çeşitli özel nedenlerle kaydı kendi yükseköğretim 

kurumunda kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı 

tanınan öğrenciyi, 

f) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu, 

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim 

Kurulunu, 

ğ) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini, 

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde Özel Öğrencilik 

 

Başvuru koşulları 

 MADDE 4- (1) Özel öğrenci olarak başvuracak önlisans programı öğrencisi, sadece eşdeğer 

önlisans programından; lisans öğrencisi sadece eşdeğer lisans programından; her iki yükseköğretim 

kurumunun senatosunun karşılıklı onayıyla ders alabilir. 

(2)  Üniversitenin başka bir akademik biriminde kayıtlı öğrenci, özel öğrencilik 

başvurusunda bulunamaz. 

(3)  Özel öğrencilik için başvuracakların aşağıdaki koşullardan en az birini sağlaması 

gerekmektedir: 

a) Kendisi, eşi veya birinci derece hısımlarının ağır sağlık sorunlarını, resmi sağlık 

kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri,  

b) Eşi veya birinci derece hısımlarının vefatını resmi raporla belgelendirmeleri,  

c) Eş durumunu belgelendirmeleri,  

d) Diğer mazeretleri nedeniyle özel öğrenci kapsamında ders alma talebinde bulunan 

öğrencilerin,  

mazeretlerini belgelendirmeleri halinde durumları birim yönetim kurullarında 

değerlendirilir.  

(4) Özel öğrenci olmak üzere başvuracakların özel öğrenci olarak Üniversiteye kabulu, 

başvuru koşullarının incelenmesiyle en az bir yıl olmak üzere Senato tarafından karara bağlanır. 

(5) Özel öğrencilik başvurusu yıllık yapılır ve uzatılması gereken durumlarda yapılacak 

başvuru, Eğitim Komisyonun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır. 

Kontenjan 

MADDE 5- (1) Özel öğrenci kontenjanı, her yıl ÖSYM tarafından program için ayrılan 

kontenjanın %2'sini geçemez. 

Başvuru 

MADDE 6- (1) Özel öğrenci başvuru koşulları ve belgeleri gibi bilgiler ÖİDB'nin internet 

sayfasından ilan edilir. 

(2) Özel öğrenci başvuruları ilgili akademik birimlere yapılır. 

Değerlendirme ve sonuçların ilanı 

MADDE 7- (1) Öğrenci, en geç özel öğrenci olarak öğrenim göreceği yarıyılın Üniversitenin 

akademik takviminde belirtilen mazeretli kayıt süresinin sonuna kadar, gerekli belgelerle birlikte 

ilgili bölüm başkanlığına müracaat eder. Akademik birimlerin yönetim kurulunca özel öğrencilik 

başvurulan değerlendirilir ve Senato onayına sunulur. Senato onayı sonrası başvuruları kabul 

edilenlerin listesi ile kayıtta istenecek belgeler, ÖİDB internet sayfasında ilan edilir. 
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Kayıt 

MADDE 8- (1) Üniversiteye özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenci, ilan edilen belgelerle 

ÖİDB'ye başvurarak özel öğrenci kaydı yaptırır. 

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencinin kaydı, Öğrenci Bilgi Sisteminde oluşturulur, 

öğrencinin ismi ders kayıt listelerinde özel öğrenci statüsünde yer alır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başka Bir Yükseköğretim Kurumunda Özel Öğrencilik Başvuru koşulları,  

değerIendirme ve uygulama esasları 

 

MADDE 9- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olmak isteyen önlisans 

programı öğrencisi en az bir yarıyılını, lisans programı öğrencisi ise hazırlık sınıfı hariç 

en az iki yarıyılını Üniversitede tamamlamalıdır. 

(2)  Öğrenci, özel öğrenci başvurusunda bulunacağı kurumda alacağı dersleri gösteren 

dilekçesiyle kayıtlı olduğu akademik birime özel öğrencilik talebinin bildirir. 

(3)  Özel öğrenci başvuru koşullan ilgili program tarafından yapılan değerlendirme 

neticesinde; öğrencinin ders intibakına ilişkin akademik birimlerin yönetim kurulu kararı Senato 

onayına sunulur, 

(5) Senato kararı, öğrenciye ve öğrenim görmek istediği yükseköğretim kurumuna bildirilir. 

(6)  Öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olmak üzere başvuru yapmış 

olsa bile akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders seçme ve kayıt işlemlerini yapmak 

zorundadır. 

(7)  Özel öğrencilik süresi, öğrencinin tabi olduğu programın öğrenim süresinden sayılır. 

(8)  Normal öğrenim süresini geçen ve özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim 

kurumunda ders alan öğrenci, katkı payını Üniversiteye öder. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde Misafir Öğrencilik  

Başvuru Koşulları 

 

MADDE 10- (1) Farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek veya yürütülen 

dersleri takip etmek isteyen en az lise düzeyinde eğitimini tamamlayanlar Üniversitede herhangi bir 

konu veya düzeyde bir yarıyılda en fazla iki ders alarak misafir öğrenci olabilir. 

(2)  Öğretim dili yabancı dil olan programdan ders almak isteyen misafir öğrenci, 

Üniversitenin yabancı dil eğitimi mevzuatı uyarınca belirlenen yabancı dil yeterlilik seviyesini 

belgelendirmelidir. Belgenin geçerlilik süresinin belirlenmesinde YÖK Başkanlığının kararları 

dikkate alınır. 

(3)  Değişim programlan kapsamında yapılan ikili anlaşma çerçevesinde yurtiçi/ 

yurtdışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler, Üniversiteye misafir öğrenci olarak 

kabul edilir. 

 

 



4  

  

Başvuru 

MADDE 11- (1) Misafir öğrencilik başvuru belgeleri, ÖİDB'nin internet sayfasından ilan 

edilir. 

(2) Misafir öğrencilik başvuruları, ilgili akademik birimlere yapılır. 

 Değerlendirme ve sonuçların ilanı 

MADDE 12- (l) Öğrenci, en geç özel öğrenci olarak öğrenim göreceği yarıyılın 

Üniversitenin akademik takviminde belirtilen mazeretli kayıt süresinin sonuna kadar akademik 

birimlerin yönetim kurulunca misafir öğrencilik başvuruları değerlendirilir ve Senato onayına 

sunulur. Senato onayı sonrası başvuruları kabul edilenlerin listesi ile kayıtta istenecek belgeler, 

ÖİDB internet sayfasında ilan edilir. 

Kayıt 

MADDE 13- (1) Üniversiteye misafir öğrenci olarak kabul edilen öğrenci, ilan edilen 

belgelerle ÖİDB'ye başvurarak misafir öğrenci kaydı yaptırır. 

(2) Misafir öğrenci olarak kabul edilen öğrencinin kaydı, Öğrenci Bilgi Sisteminde 

oluşturulur, öğrencinin ismi ders kayıt listelerinde "misafir öğrenci” statüsünde yer alır. 

Katkı payı/ öğrenim ücreti 

MADDE 14- (1) Misafir öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri Üniversite Yönetim 

Kurulunca belirlenir. Misafir öğrencinin akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma 

tarihlerinden sonra ders bırakması hâlinde ödemiş olduğu katkı payları ve öğrenim ücreti iade 

edilmez. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Başka Bir Yükseköğretim Kurumunda Misafir Öğrencilik 

 

MADDE 15- (1) Üniversitede kayıtlı öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumunda sadece 

değişim programları kapsamında yapılan ikili anlaşma çerçevesinde misafir öğrenci olabilir. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

 

Ortak hükümler  

MADDE 16- (1) Üniversitede özel/ misafir öğrenci statüsünde olanların devam, sınav ve 

başarı değerlendirmesinde, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. 

(2)  Özel/misafir öğrencilere Üniversite kampüsleri ve kütüphane hizmetinden 

faydalanabilmeleri için özel/ misafir öğrenci belgesi verilir. 
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(3)  Özel veya misafir öğrencilik süresi sona eren diğer üniversite öğrencilerinin, kayıtlı 

olduğu derslere ait notları, ilgili üniversiteye iletilmek üzere, notların ilanından itibaren bir hafta 

içerisinde, ilgili üniversiteye gönderilir. 

Disiplin işlemleri  

MADDE 17- (1) Özel öğrenci olarak eğitim gördüğü sürede disiplin suçu işleyen 

öğrencilerin durumları, eğitim gördüğü kurum tarafından “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde değerlendirilir ve işlem yapılır, verilen ceza kayıtlı 

olduğu kurum tarafından uygulanır.  

(2) Özel veya misafir öğrencinin, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği” hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle uyarma cezası dışında ceza alması 

halinde özel veya misafir öğrencilik statüsü sona erer.  

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 18- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Ankara Müzik ve Güzel 

Sanatlar Üniversitesi Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 19- (1) 06/08/2018 tarih ve 2018/13 sayılı Senato kararıyla kabul edilen Ankara 

Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 20- (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 21- (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Rektörü yürütür. 


