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Amaç ve Kapsam  
Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi iken 
Yüksekokulumuzda her hangi bir programda sunulan dersleri özel öğrenci statüsünde almak isteyen 
öğrenciler ile Yüksekokulumuz programlarına kayıtlı iken başka bir yüksekokuldan ders almak isteyen 
öğrencilerin özel öğrencilik koşullarını, ders yüklerini, hak ve yükümlülüklerini; lise veya üzeri okul mezunu 
adaylar ile yabancı yükseköğretim kurumlarında eğitim görmekte olan öğrencilerin misafir öğrenci 
statüsüyle yüksekokul programları ve hazırlık sınıflarında ders takibi koşullarını 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 
Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  
Madde 3 – (1) Bu yönergede geçen:  
a) Program: Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan programı,  
b) Yönetim Kurulu: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,  
c) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup başka bir yükseköğretim 
kurumundan ders alan öğrenciyi,  
ç) Misafir öğrenci: Yüksekokulda yürütülen dersleri takip etmek isteyen lise ve üzeri okul mezunu adaylar 
ile yabancı yükseköğretim kurumlarında eğitim görmekte olan öğrencileri,  
d) Not dökümü: Özel öğrencilik süresi içinde alınan derslerin isim, kredi ve başarı notlarının yazıldığı 
belgeyi,  
e) Yüksekokul: Kapadokya Meslek Yüksekokulunu  
ifade eder.  

Özel Öğrenci  
Madde 4 – (1) Özel öğrenci olarak dersleri takip etme izni Yönetim Kurulu tarafından bir akademik yıl için 
verilir.  

(2) Özel öğrencilere diploma veya derece verilmez. Talep etmeleri halinde bir not dökümü verilir.  

(3) Özel öğrenci olarak dersleri izleyen öğrenciler, dersleri takip etmelerine izin verilen akademik yılın 
sonunda ÖSYM tarafından yüksekokula yerleştirilmeleri durumunda başarılı oldukları derslerden ilgili 
mevzuatın izin verdiği ölçüde muaf sayılırlar.  

(4) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte olup yüksekokulumuzda özel öğrenci 
statüsünde ders alan ve bu derslerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda sayılmasını talep edecek 
öğrencilerin özel öğrencilik başvurusu esnasında ilgili kurumdan kredi transferine müsaade edileceğine 
dair yazı getirmeleri gerekmektedir.  

(5) Kapadokya Meslek Yüksekokuluna kayıtlı öğrencilerin başka bir yüksekokulda özel öğrenci olarak ders 
alabilmelerine Yönetim Kurulu tarafından izin verilir. Bu uygulamanın gerçekleşebilmesi için özel öğrenci 
olarak ders almak istediği kurumun ilgili kurulunca özel öğrenci kabulüne ilişkin olumlu kararı gerekir.  

(6) Kapadokya Meslek Yüksekokulu yaz okulunda açılmayan dersler içerik ve kredi bakımından eşdeğer 
olmak koşuluyla başka bir yükseköğretim kurumundan alınabilir. Eşdeğerlik kabulü Yönetim Kurulu 
tarafından yapılır.  
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(7) Öğretim dili Türkçe olan program öğrencilerinin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders 
alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekmektedir.  

Misafir Öğrenci  
Madde 5 – (1) Yüksekokulumuz eğitim programları ve hazırlık sınıfında bilgi, görgü ve becerilerini artırmak 
üzere derslere misafir öğrenci kabul edilebilir. Misafir öğrenci statüsüyle dersi takip etme izni verilen 
öğrencilerden yüksekokulun tüm kural ve düzenlemelerine uymaları beklenir. Ancak Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yabancı Dil Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 
düzenlenen ölçme – değerlendirme hükümleri uygulanmaz.  

Başvuru ve Kabul  
Madde 6 – (1) Yüksekokulda özel ve misafir öğrenci statüsü ile ders almak isteyen öğrenciler herhangi bir 
disiplin cezası almamış olmalıdır. Özel Öğrenci başvurusunun kabulü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. 
Misafir öğrenci kabulü ilgili program, bölüm veya birim başkanlarının görüşü alınarak Müdürlük tarafından 
yapılır.  

Yürütme  
Madde 7– (1) Bu yönerge hükümlerini Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.  

Yürürlük  
Madde 8 – (1) Bu yönerge Yüksekokul Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.   


