BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL VE MİSAFİR ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
Kabul eden makam, tarih ve sayı : Senato, 06.09.2018 / 8
Ek ve değişiklikler
: Senato, ………..201.. /…
Ek ve değişiklik kontrol tarihi
: …/……/……

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı Beykoz Üniversitesi’nde özel ve misafir öğrenci statüsü
ile ilgili uygulama esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge Beykoz Üniversitesi’nde özel ve misafir öğrenci statüsünde
başvuru, kabul ve kayıt süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
ilgili hükümlerine, Beykoz Üniversitesi Lisans-Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve
Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Statüleri
Özel öğrenci statüsü
MADDE 4 - (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim
ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle
kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime
devam etme imkanı tanınan öğrencidir.
(2) Özel öğrenci statüsünde bir lisansüstü programına başvurabilmek için adayın bir lisans
derecesine sahip olması ve yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda bir
lisansüstü programına kayıtlı ya da kabul edilmiş olması gerekir.
Misafir öğrenci statüsü
MADDE 5 - (1) Üniversitelerin toplumu aydınlatma görevlerini yerine getirmelerine yardımcı
olmak ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı doğrultusunda resmi öğrenci sıfatı kazanamaya n
ancak üniversite eğitimi almak isteyen kişilere fırsat yaratmak amacıyla en az lise son sınıf
öğrencisi veya mezunu olan ve bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan kişiler,
Üniversiteye misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir ve Üniversitenin ders programlarında
yer alan dersleri alabilirler. Misafir öğrenci kabulü ve kayıtları, bu yönergede belirlenen
esaslara göre yürütülür.
(2) Misafir öğrencilerin aldıkları ve başarılı oldukları dersleri ileri yıllarda Beykoz
Üniversitenin herhangi bir programına ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri ve kayıt olmaları
durumunda, Beykoz Üniversitesi ilgili yönetmelik ve yönergelerinde tanımlanan “önceki
öğrenmenin tanınması” maddeleri kapsamında başvurdukları derslerden muaf tutulabilirler.
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İngilizce Hazırlık Programında asgari başarı düzeyinde ve yukarısında sağlayıp başarılı olan
öğrenciler isterlerse bu başarılarını 2 yıl boyunca üniversitenin öğretim dili İngilizce olan
programında zorunlu İngilizce eğitiminden Muafiyet için kullanabilir. İntibak ve muafiyet
işlemleri ilgili kurullar tarafından yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel ve Misafir Öğrenciler için Ortak Hükümler
Başvuru koşulları ve süreci
MADDE 6 - (1) Üniversiteye bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının
bünyesinde bulunan lisansüstü, lisans ve önlisans programlarına kabul edilecek misafir öğrenci
kontenjanları ilgili programların o yıl için belirlenen kontenjanlarının %20’sini geçmeyecek
şekilde ilgili yönetim kurullarının önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.
(2) Beykoz Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizce olan programlardan ders almak isteyen
öğrenciler, Beykoz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesi 5 ve 6.
maddelerinde belirlenen koşulları sağlamaları halinde Beykoz-PROF sınavından muaf
sayılabilirler.
(2) Özel ve misafir öğrenci başvuru koşulları, başvuru için gerekli olan belgeler ve üniversiteye
kayıt işlemleri Beykoz Üniversitesi’nin web sayısında ilan edilir.
(4) Özel ve misafir öğrenci başvurusu akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihinden
önce yapılır. Yurtiçi yükseköğretim kurumunda kayıtlı adaylar başvurularını Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne, yurtdışı yükseköğretim kurumunda kayıtlı adaylar başvurularını Uluslararası
İlişkiler Müdürlüğü’ne yaparlar.
Kabul ve Kayıt
MADDE 7 - (1) Özel ve misafir öğrenci statüsünde başvuran adayların başvurusu ilgili bölüm
tarafından değerlendirilir, kabulü ilgili bölüm önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla
kesinleşir.
(2) Özel ve misafir öğrencinin kaydı en fazla 2 yarıyıl için yapılabilir.
(3) Özel ve misafir öğrenciler kabul edildikleri programdan yarıyıl başına en az bir ders almak
zorundadır. Öğrenciler, ilgili kurulların kararı ile bir yarıyılda 30 AKTS’ye kadar ders alabilir.
Bu öğrencilere Beykoz Üniversitesi Lisans-Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Beykoz
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(4) Özel ve misafir öğrencilerin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler kayıt için gerekli belgeler ile akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(5) Özel ve misafir öğrencilere bağlı olduğu akademik birim tarafından bir akademik danışman
atanır. Danışman ders seçiminde öğrenciye rehberlik eder ve öğrencinin yarıyıl kaydını onaylar.
(6) Kayıt işlemi tamamlanmayan özel öğrenci ve misafir öğrencilere ders yükümlülüklerini
yerine getirmiş olsalar dahi yarıyıl sonunda not verilmez.
Mali Hususlar
MADDE 8 - (1) Özel ve misafir öğrenciler kredi bazında öğrenim ücreti öderler. Kredi başına
ders ücreti programın ücretini geçmesi durumunda öğrenciler, programın indirimsiz ücretinden,
önce %50 sonra %25 ücret indirimi uygulanarak ödemeyi tamamlarlar. Kredi bazında öğretim
ücreti her akademik yıl için Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ve Mütevelli Heyeti’nin
onayı ile belirlenir.
(2) Özel öğrenci ve misafir öğrenci statüsünde ders kaydı yapacak öğrenci kayıt olacağı
derslerin kredisine karşılık gelen öğretim ücretini Mali İşler Müdürlüğü’nce belirlenen şekilde
öderler. Öğretim ücretini ödememiş özel öğrencinin kayıt işlemi başlatılmaz.
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Çeşitli hükümler
MADDE 9 - (1) Özel ve misafir öğrenciler Beykoz Üniversitesi’nin yönetmelik ve
yönergelerinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.
(2) Özel ve misafir öğrenciler sadece üniversitenin sosyal ve kültürel olanaklarından
yararlanırlar. Her öğrenciye özel ve misafir öğrenci kimlik kartı verilir.
(3) Özel ve misafir öğrenci statüsündeki erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri
yapılmaz.
(4) Özel ve misafir öğrencilere diploma ya da unvan verilmez; ancak, ilgili yarıyıl sonunda
Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından aldıkları ders notlarını gösteren not belgesi (transkript) ve
derslere katılımını gösteren katılım belgesi verilir. Öğrenci başka bir yükseköğretim kurumunda
kayıtlı ise not belgesi bu kuruma resmi yazı ile birlikte gönderilir.
(5) Özel ve misafir öğrenci statüsünde yaz döneminde ders alan öğrenciler Beykoz Üniversitesi
Yaz Okulu Yönetmeliği’ne tabiidirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Disiplin
MADDE 10 - (1) Özel öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.
(2) Misafir öğrencilerin disiplin işlemlerinde, ilgili akademik birim yöneticileri, Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uygulamaya gidebilir ve
disiplini bozan eylemlerde önlemler alabilir. Gerektiğinde yasal süreci başlatabilir.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 11 - (1) Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde Senato ve Üniversite Yönetim
Kurulu kararları, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve ilgili kurul kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 - (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 - (1) Bu yönerge hükümleri Beykoz Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
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