
 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

Özel Öğrenci Yönergesi  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte 

iken Kafkas Üniversitesi önlisans veya lisans programlarından özel öğrenci olarak ders almak 

isteyen öğrenciler ile diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders almak 

isteyen Kafkas Üniversitesi önlisans veya lisans öğrencilerine ilişkin husus ve hükümleri 

kapsar.  

 

Dayanak 

 MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 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” hükümlerine  dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: Kafkas Üniversitesine bağlı İlgili fakülte, konservatuvar, yüksekokul veya 

meslek yüksekokulunu 

b) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü, 

c) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu, 

d) Üniversite: Kafkas Üniversitesini, 

e) Özel öğrenci: 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 imkânı tanınan öğrenciyi, 

f) Yönetim Kurulu: ilgili fakülte, konservatuvar, yüksekokul veya meslek 

yüksekokullarının yönetim kurullarını, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Giden ve Gelen Özel Öğrenci 

 

Giden Özel Öğrenci 

MADDE 4 – (1) Önlisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en 

az iki yarıyılın tamamlayan öğrenciler özel öğrenci olarak başvuru yapabilir. Ancak aşağıdaki 

sağlık ve güvenlik sorunları olan öğrenciler için süre ve kontenjan sınırlanması şartı aranmaz. 

a) Herhangi bir sağlık problemi nedeniyle, eğitimine ailesinin yanında ve gözetiminde 

devam etmesi veya Kars ilindeki hastanelerde tedavisinin mümkün olmadığını gösteren tam 

teşekküllü devlet hastanesi ile üniversite hastanelerinden başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) 

ay içerisinde almış olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi 

b) Resmi olarak belgelemek kaydıyla can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riskin 

ortaya çıkması, 

c) Öğrencinin birinci derece yakınının bakıma muhtaç olduğunu tam teşekküllü devlet 

hastanesi ile üniversite hastanelerinden başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içerisinde almış 

olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi 



 

d) Fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurullarının  kabul 

edeceği diğer durumlar. 

(2) Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. 

Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun 

kararıyla 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, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı 

olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite 

yönetim kurulunun teklifinin olması. 

(3) Her eğitim-öğretim yarıyılı için özel öğrenci kontenjanları, programın 

başvurulacak yarıyıla ait kayıtlı öğrenci sayısının %2’sini geçemez. Kontenjanı aşan başvuru 

durumunda sıralama ve değerlendirme öğrencilerin başarı durumlarına göre ilgili birimin 

yönetim kurulu tarafından yapılır. Sağlık ve güvenlik sorunu olan öğrencilerde kontenjan 

sınırlaması uygulanmaz.   

 (4) Özel öğrenci olarak başka bir üniversitenin ön lisans veya lisans programlarından 

ders/dersler almak isteyen öğrencinin; alacağı ders/derslerin kredi ve içeriklerinin belirtildiği 

onaylı belgeyi ve varsa mazeret belgesini dilekçesine ekleyerek akademik takvimde belirtilen  

ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme başlangıç tarihinden en geç iki hafta öncesine kadar, Tıp 

Fakültesi 4, 5, 6’nci sınıf öğrencileri ile Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5’nci sınıf 

öğrencilerinin ise özel öğrencilik kapsamında almak istedikleri klinik uygulaması ve stajlar 

için, klinik uygulaması ve staj başlangıç tarihinden en geç iki hafta öncesine kadar kayıtlı 

olduğu birime başvuru yapmaları gerekmektedir. 

(5) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir üniversitenin ön lisans veya lisans 

programlarından almak istediği, ders/derslerin kendi programındaki ders/derslerle içerik ve 

kredi bakımından eşdeğer olup olmadığına ve bu ders/dersleri alıp alamayacağına, bölüm 

başkanlığının onayı ile ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karar verilir. Öğrenci, gitmek 

istediği programın ilgili yarıyılında yer alan ve eşdeğer olarak kabul edilen derslerin tümünü 

almakla yükümlüdür. 

(6) İlgili birim yönetim kurulu, özel öğrenci başvurularını, bölüm başkanlığının 

görüşünü alarak değerlendirir ve başvurunun kabulü veya reddine karar verir.  Birim yönetim 

kurulu kararı ile başvuruları uygun bulunan öğrenciler, özel öğrenci olarak öğrenim görmek 

istediği yükseköğretim kurumuna öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından bildirilir.  

(7) Başka bir yükseköğretim kurumunda alınan derslere ilişkin başarı notlarının 

Üniversitemizdeki karşılıkları, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir. 

(8) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir. 

(9) Özel öğrencilik süresince, öğrencinin üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam 

eder. 

(10) Özel öğrenci olarak başka bir üniversiteye giden öğrenciler, ÇAP veya Yandal 

programındaki öğrenciliği de dahil olmak üzere özel öğrencilik süresi boyunca 

Üniversitemizden ders alamazlar. 

(11) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci gönderilmez. 

(12) Özel öğrenci, kayıtlı olduğu programdan farklı bir programda öğrenim göremez. 

(13) Özel öğrenci, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini Üniversitemize tam olarak 

ödemeye devam eder 

 (14) Öğrencilerin özel öğrenci olarak başka bir üniversitenin yaz okulunda ders alıp 

alamayacaklarına ilgili birimin yönetim kurulu karar verir. 



 

(15) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi 

aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler. 

(16) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulunda alınan derslerin başarı 

notlarının değerlendirilmesi bu maddenin 7. bendi hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 

(17) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili 

yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli 

olduğunu belgelemeleri gerekir. 

 

Gelen Özel Öğrenci 

MADDE 5 – (1) Özel öğrenci olarak, Üniversitemizden ders almak isteyen başka bir 

yükseköğretim kurumu öğrencisi, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki ilgili birimin  

olumlu kararını, öğrenci belgesini, onaylı transkriptini ve varsa mazeret belgesini dilekçesine 

ekleyerek akademik takvimde belirtilen ilgili yarıyılın kayıt yenileme başlangıç tarihinden en 

geç iki hafta öncesine kadar, Tıp Fakültesi 4, 5, 6’nci sınıf öğrencileri ile Diş Hekimliği 

Fakültesi 4 ve 5’nci sınıf öğrencilerinin ise özel öğrencilik kapsamında almak istedikleri 

klinik uygulaması ve stajlar için, klinik uygulaması ve staj başlangıç tarihinden en geç iki 

hafta öncesine kadar özel öğrenci olarak ders alacağı birime başvuru yapması gerekir.  

(2) İlgili birim yönetim kurulu, özel öğrenci başvurularını, bölüm başkanlığının 

görüşünü alarak değerlendirir ve başvurunun kabulü veya reddine karar verir.  Kabulü halinde 

başvuru sahibi özel öğrenciliğe hak kazanır. 

(3) Öğrenci, özel öğrenciliği süresince Üniversitemizin diplomaya veya statüye 

yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

(4) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin saatleri/kredileri 

toplamı ile öğrencisi bulunduğu yükseköğretim kurumunda o yarıyılda aldığı derslerin 

saatleri/kredileri toplamı, Üniversitemiz öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek 

maksimum saat/kredi sınırını aşamaz 

(5) Öğrenci, Üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav 

ve başarı değerlendirmesi Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

(6) Üniversitemize özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye geçici öğrenci kimlik 

kartı verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu kimlik kartını iade eder. 

(7) Öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu; ilgili fakülte dekanlığı veya 

yüksekokul/meslek yüksekokulu/ konservatuar müdürlüğünce ilgili yükseköğretim kurumuna 

her yarıyıl/yıl sonunda gönderilir.  

(8) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine 

göre, suç teşkil eden bir fiili işlediğinin tespiti ve ilgili yönetim kurulunun özel öğrenci 

statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi halinde kayıt işlemindeki süre 

dikkate alınmaksızın özel öğrencilik statüsü sona erer. 

(9) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilemez. 

(10) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı 

öğrenciler, özel öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir. 

 

 

ÜÇÜNCU BÖLÜM 

Üniversitemizde Misafir Öğrenci Statüsünde Ders Alma 

 

Misafir Öğrenci 

MADDE 6 - (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş veya 

üniversitemize kayıtlı ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora öğrencilerinin ilgili mevzuatla 

belirlenen ders alma yükümlülükleri dışında kendi istekleri ile ön lisans/lisans programlardan 

misafir öğrenci olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır; 



 

a) Üniversitemizdeki bazı dersleri takip etmek/almak isteyen misafir öğrencilerin, ders 

alacağı birime akademik takvimde belirtilen ilgili yarıyılın kayıt yenileme döneminden en az 

5 (beş) gün öncesine kadar dilekçe ile başvuru yapması gerekir.  

b) İlgili birim yönetim kurulu, misafir öğrenci başvurularını bölüm başkanlığının 

görüşünü alarak değerlendirir ve başvurunun kabulü veya reddine karar verir.  Kabulü halinde 

misafir öğrencilerin Üniversitemiz tarafından ders saati başına belirlenen ücreti ödemeleri 

gerekir. 

c) Misafir öğrenciler derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmesi gibi eğitim ve 

öğretime ilişkin konularda Üniversitemizin mevzuat hükümlerine tabidir. 

ç) Öğrencilerinin misafir öğrenci olarak ders almaları durumunda, aldıkları dersler 

kayıtlı oldukları programın ders yüküne sayılmaz ve AGNO hesabına katılmaz. 

d) Öğrenci, misafir öğrenciliği süresince Üniversitemizin diplomaya veya statüye 

yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

e) Misafir öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin sayısı, kredisine 

bakılmaksızın en fazla 2’dir. 

f) Yarıyıl/yıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu ile ilgili olarak; ilgili 

fakülte dekanlığı veya konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünce, 

öğrenciye; aldığı derslerin başarı durumunu ve ders içeriklerini içeren bir belge verilir. 

g) Üniversitemiz ile özel eğitim-öğretim protokolü bulunan kurum ve kuruluşlardan 

gelen “misafir öğrenciler” için, protokol koşullarına uyulur. 

ğ) Misafir öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

hükümlerine göre, suç teşkil eden bir fiili işlediğinin tespiti ve ilgili yönetim kurulunun 

misafir öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi halinde misafir 

öğrenci statüsü sona erer. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 7 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri, senato kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.  

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 8 – (1) 15.01.2013 tarih ve 04/39 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen 

“Kafkas Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. 

  

Yürürlük 

MADDE 9 - (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini, Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Yönergenin Kabul Edildiği Üniversitemiz Senatosunun 

Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 

20/05/2022 05 19 


