
Üniversitemiz Senatosunun 15.01.2013 tarih ve 04/39 sayılı karar ekidir. 

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı özel öğrenci statüsünde; 

a) Kafkas Üniversitesi’nde ders alacak olan ön lisans, lisans ve mezun öğrenciler ile, 

b) Başka üniversitelerden ders alacak olan Kafkas Üniversitesi öğrencileri ile, 

c)-Kafkas Üniversitesi’ne kayıtlı olup, sorumlu olduğu müfredat dışında diğer 

bölüm/programlardan ders almak isteyen öğrencilere, uygulanacak olan hususları 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 İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönetmelik “ hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Yönergede geçen; 

a) Üniversite: Kafkas  Üniversitesini, 

b) Senato: Kafkas  Üniversitesi Senatosunu, 

c) Birim: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul/ 

ç) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul 

yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

d) Not çizelgesi (Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı 

notlarının belirtildiği belgeyi,  



Ek bend e) Özel Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin 

kendi üniversitesindeki hakları saklı kalmak kaydı ile kendi istekleri üzerine özel öğrenci 

olarak üniversitemizden veya diğer yükseköğretim programlarından ders alan öğrenciyi, 

Ek bend f) Özel Durumlu Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan 

öğrencilerin kendi üniversitesindeki hakları saklı kalmak kaydı ile 8.madde’nin (j) bendinde 

tanımlanan özel durumları nedeniyle üniversitemizin veya diğer üniversitelerin 

yükseköğretim programlarından ders alan öğrenciyi ifade eder.  

  İKİNCİ BÖLÜM 

Öğrencilerin Başka Üniversiteden Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları 

MADDE 4. (1) Her eğitim öğretim yarıyılı için özel öğrenci kontenjanları, bölüm veya 

programın başvurulacak yarıyıldaki kayıtlı öğrenci sayısının %2 sini geçemez. Kontenjanı aşan 

başvuru durumunda sıralama ve değerlendirme öğrencilerin başarı durumları dikkate 

alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Özel durumların varlığı halinde (hastalık ve 

güvenlik) kontenjan sınırlaması uygulanmaz. Buna göre; Üniversitemiz önlisans, lisans 

öğrencilerinin başka bir üniversitenin önlisans, lisans programlarından “özel öğrenci” veya 

“Özel Durumlu Öğrenci” olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır: 

a) Adayın özel öğrenci olarak başka üniversiteden ders almasının kabul edilip 

edilmeyeceğine, öncelikle kayıtlı bulunduğu bölüm başkanlığının / program yürütücüsünün 

görüşü de alınarak birim yönetim kurulunca karar verilmesinden sonra, özel öğrenci olarak 

ders almak istediği üniversitesine müracaat etmesi ve o kurumun ilgili kurulunca “özel 

öğrenci” kabulüne ilişkin olumlu kararı gerekir. 

b) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünden almak 

istediği derslerin, kendi programındaki derslere içerik ve kredi bakımından eşdeğer olup 

olmadığına ve bu dersleri alıp alamayacağına, ilgili akademik birim başkanlığının onayı ile ilgili 

yönetim kurulu karar verir. 

c) Özel öğrencilik süresi, özel öğrenci olunan yükseköğretim kurumunun farklı oluşuna ve 

alınan ders sayısına bakılmaksızın, öğrencinin tabi olduğu eğitim-öğretim ve sınav 

yönetmeliğinde belirtilen öğrenim süresinden sayılır. 

ç) Özel öğrencilikte geçirilecek süre aralıklı veya sürekli olarak önlisans programlarında 

toplam en fazla iki yarıyıl lisans programlarında ise en fazla dört yarıyıldır. Özel öğrenci olmak 

için talepte bulunan öğrencilerin özel öğrencilik sürelerinin tespitine ilgili akademik birimlerin 

yönetim kurulları yetkilidir.  

d) Başka üniversitelerden “özel öğrenci” statüsünde ders alan öğrencilerin Üniversitemizdeki 

öğrencilik hakları devam eder, ancak özel öğrenci olarak ders aldıkları kurumun ve programın 

diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 



e) Özel öğrenci olarak başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencinin; alacağı dersler, 

kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı belge ve haftalık ders programını dilekçesine ekleyerek 

en geç ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme dönemine kadar kendi bölüm başkanlığına başvuru 

yapması gereklidir. 

f) Başka bir üniversiteden alınan derslere ilişkin başarı notlarının Üniversitemizdeki 

karşılıkları, Üniversitemizin önlisans, lisans yönetmeliklerinin ilgili hükümleri çerçevesinde, 

ilgili programın bağlı olduğu fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile belirlenir. 

g) Bu öğrenciler, Üniversitemizdeki programında o dönem ders alıp almadığına 

bakılmaksızın, Üniversitemize öğrenci katkı payını/öğrenim giderini tam olarak ödemeye 

devam ederler. 

h) Öğrencilerin özel öğrenci olarak başka bir üniversite yaz okullarında ders alıp 

alamayacaklarına ilgili birimin yönetim kurulu karar verir. Yaz okullarına katılacak öğrenciler, 

yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler. 

ı) Yaz okullarında alınan derslerin başarı notlarının değerlendirilmesi bu maddenin (f) 

hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 

i) 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. 

j) Önlisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki yarıyılını 

tamamlayan ve başvurulan döneme kadarki, bütün derslerini almış ve başarmış olan 

öğrenciler özel öğrenci olarak başvurabilir. Ancak tam teşekküllü Devlet hastanelerinden 

belgelendirmek şartı ile aşağıda belirtilen sağlık sorunlarından biri veya birkaçı olan ya da 

güvenlik sorunları olan ve bunları belgelendiren Özel Durumlu Öğrenciler için başarı durumu 

ve süre şartı aranmaz.  

1) Yaşamı tehdit eden kronik hastalığı olan öğrenciler; 

- Tıp 1 Diyabet mellitus 

- Kronik kalp hastalığı 

- Kronik karaciğer hastalığı(Kronik aktif hepatitler) 

- Astım (ileri evre kontrolü güç) 

- KOAH 

- Kronik böbrek yetmezliği 

- Nefrotik hastalık tablosu 

- Kanserler (Lösemi, lenfoma ve diğer solid kanserler) 

- İmmün yetmezliği olan öğrenciler 



- Hemofili hastalığı olan öğrenciler 

- Talasemi majör, Orak hücre anemisi ve pansitopenik anemisi olan öğrenciler 

- Diğer kronik kan hastalıkları 

2) Bağımsız yaşamı engelleyen psikiyatrik, nörolojik ve kas-iskelet sorunu olan öğrenciler 

3) Tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınmış ve Başhekim tarafından onaylanmış sağlık 

raporu ile ailesi yanında kalması uygun görülen hastalar 

4) Resmi olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riskin ortaya 

çıkması. 

5) Tehlike arz eden hastalık, sağlık sorunları nedeniyle başka bakacak kimsesi olmadığını 

belgelendirmek koşulu ile anne, baba, eş, kardeş gibi aile bireylerinden birine bakmakla 

yükümlü olmak ilgili birim yönetim kurulu tarafından özel durumlar olarak kabul edilebilir. 

Öğrencinin aile bireylerinden birine bakmakla yükümlü olduğunun kabul edilebilmesi için 

yetişkin düzeyde başka kardeşinin, annesinin veya babasının olmaması ya da her iki 

ebeveynin de bakıma muhtaç olduğunun belgelenmesi gerekmektedir.  

Ek bend k) Özel Durumlu Öğrenciler, durumlarının devam edip etmediğini her öğretim yılının 

başında belgelendirerek ilgili akademik birime sunmak zorundadır. Aksi halde Özel Durumlu 

Öğrencilik statüsü sona erer.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başka Üniversite Öğrencilerinin Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları 

MADDE 5. (1) Başka bir üniversite önlisans, lisans öğrencilerinin Üniversitemiz önlisans, 

lisans programlarından “özel öğrenci” olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır: 

a) Özel öğrenci olarak, Üniversitemizden ders almak isteyen diğer üniversite öğrencisi, kayıtlı 

olduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun izin kararı ile birlikte, Üniversitemizin 

ilgili birimine dilekçe ile en geç müracaat edeceği yarıyıla ait kayıt yenileme dönemine kadar 

ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne başvuruda bulunur. Dekanlık/yüksekokul 

müdürlüğü, ilgili bölüm başkanlığının/program yürütücüsünün görüşünü de alarak, yönetim 

kurulunda öğrencinin kabulüne veya reddine karar verir. Alınan karar, Rektörlüğün ilgili 

birimlerine bildirilir. 

b) Öğrenci, Üniversitemizdeki “özel öğrenciliği” süresince, Üniversitemizin diplomaya veya 

statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

c) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı ile öğrencisi 

bulunduğu yükseköğretim kurumunda o dönemde aldığı derslerin kredileri toplamı, 

Üniversitemiz öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını 

aşamaz. 



ç) Öğrencinin Üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı 

değerlendirmesinde Üniversitemizin önlisans, lisans yönetmelik, yönerge ve ilgili mevzuat 

hükümleri geçerlidir. 

d) Yarıyıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu; ilgili fakülte dekanlığı/yüksek 

okul müdürlüğünce Rektörlük tarafından ilgili yükseköğretim kurumunun eşdeğeri makamına 

yazılı olarak iletilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mezun Öğrencilerin Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları 

MADDE 6- (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumu mezunu olanların Üniversitemizde bir 

önlisans, lisans programında ders alabilmelerinin koşulları şunlardır: 

a) Özel öğrencilik talep eden önlisans/lisans mezunu kişi, serbest meslek erbabı dışında bir 

işte, bir kurum veya kuruluşta çalışmakta ise, talep ettiği dersleri takip edebilmesi için 

çalıştığı yer yönetimince izinli olduğunu belgelemesi gerekir. 

b) Bu öğrenciler, Üniversitemizdeki “özel öğrencilikleri” süresince, Üniversitemizin diplomaya 

veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

c) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin sayısı, kredisine bakılmaksızın en 

fazla 2’dir. 

ç) Öğrencinin Üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı 

değerlendirmesinde Üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim yönetmelik hükümlerine uyulur. 

d) Yarıyıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu ile ilgili olarak; ilgili fakülte 

dekanlığı/yüksek okul müdürlüğünce, öğrenciye; aldığı dersleri, başarı durumlarını, ders 

içeriklerini içeren bir belge verilir. 

e) Bu tür özel öğrenciler, ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini öder. 

f) Bu şekilde özel öğrenci olarak ders almak isteyen önlisans, lisans mezunlarının matbu 

başvuru dilekçeleri ve ekleri, öncelikle dersi verecek bölüm başkanı/program yürütücüsü 

tarafından uygun bulunmuş, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilmiş olması 

gereklidir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Üniversitemiz Önlisans/Lisans/Lisansüstü Öğrencilerin Ders Alma Yükümlülükleri Dışında, 

Farklı Bölüm/Programlardan Özel Öğrenci Statüsüyle 1 veya 2 Ders Alması 

MADDE 7- (1) Üniversitemize kayıtlı önlisans/lisans, yüksek lisans/doktora öğrencilerinin ilgili 

mevzuatla belirlenen ders alma yükümlülükleri dışında kendi istekleri ile 

önlisans/lisans/lisansüstü programlardan ders alabilmelerinin koşulları şunlardır: 



a) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen önlisans/lisans/lisansüstü öğrencilerinin, ilgili 

mevzuat ve akademik takvime bağlı olarak öğrenci katkı payını veya ikinci öğretim ücretini 

Üniversitemizin ilgili hesabına yatırması ve derse/derslere kayıt olması gerekir. 

c) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin sayısı, öğrencinin ilgili mevzuatla 

belirlenen azami kredi sınırını/ders sayısını aşmamak koşuluyla, kredisine bakılmaksızın en 

fazla 2’dir. 

ç) Öğrencinin öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde 

Üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim yönetmelik, yönerge ve ilgili mevzuat hükümlerine 

uyulur. 

d) Yarıyıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu ile ilgili olarak; ilgili fakülte 

dekanlığı/yüksek okul/enstitü müdürlüğünce, öğrenciye aldığı dersleri, başarı durumlarını, 

ders içeriklerini içeren bir belge verilir. 

Yürürlük 

MADDE 8 - (1) Bu Yönerge Kafkas Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer*. 

Yürütme 

MADDE 9 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür. 

MADDE 10-(1) Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde “Yükseköğretim Kurumlarında 

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar 

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile varsa ilgili diğer 

mevzuat hükümleri ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.  

 

Not: Üniversitemiz Senatosunun 02.04.2018 tarihindeki 2 nolu toplantıda alınan 1  

sayılı kararı ile  yönergenin 3.maddesine eklenen ek bendler ile  4.maddesinde birinci 

fıkrasında ve  (ç) bendi ile (j) bendinde yapılan değişiklik ile eklenen ek bend  

2018/2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacaktır.  

 (2018/2019 öğretim yılında özel öğrenci ile gelecek olan veya gidecek olan 

öğrencilerin durumları yönergede yapılan  değişikliklere göre değerlendirilecektir. ) 


