KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ
ÖZEL ÖĞRENCĠ YÖNERGESĠ

Amaç ve kapsam
MADDE 1-(1) Bu Yönerge; başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte iken
Üniversitemiz önlisans veya lisans programlarından özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler
ile diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders almak isteyen Üniversitemiz önlisans
veya lisans öğrencilerine ilişkin husus ve hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14. maddesi ile Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a)Birim: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
b)Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul
yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
c)Özel Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin; kendi
üniversitelerindeki hakları saklı kalmak kaydıyla, sağlık sorunları nedeniyle veya ilgili yönetim
kurulları tarafından uygun görülmesi durumunda üniversitemizin veya diğer üniversitelerin
yükseköğretim programlarından ders alan öğrenciyi,
ç)Sağlık Sorunları: Devlet hastanelerinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenen, sağlık
sorununu,
d)Yönetmelik: Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini,
e)Öğrenci Ġşleri Daire Başkanlığı: Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını ifade eder.
Ortak Hükümler
MADDE 4- (1) Başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken üniversitemizden ders almak isteyen
öğrencinin veya üniversitemize bağlı birimlere kayıtlı olup, başka bir yükseköğretim kurumundan ders
almak isteyen öğrencinin durumu ilgili birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve karar verilir.
(2)Özel öğrenci olarak bir başka üniversiteden ders alan öğrencinin kendi üniversitesindeki öğrencilik
hakları devam eder, özel öğrenci olarak ders aldığı üniversitenin diplomaya veya statüye yönelik
öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3)Öğrenci, öğrenim ücretini / öğrenci katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder.
(4)Her eğitim-öğretim yarıyılı için özel öğrenci kontenjanları, bölüm veya programın başvurulacak
yarıyıldaki kayıtlı öğrenci sayısının % 3'ünü geçemez. Kontenjanı aşan başvuru durumunda sıralama
ve değerlendirme, öğrencilerin başarı durumu esas alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.
Özel durumların varlığı halinde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

Başka Üniversite Öğrencilerinin Üniversitemizden Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları
MADDE 5- (1) Başka bir üniversitenin önlisans veya lisans programı öğrencisinin, üniversitemizin
aynı düzeydeki önlisans veya lisans diploma programlarından özel öğrenci olarak ders alabilmesi için
aday öğrencinin;
•Kendi üniversitesindeki mevzuata uygun olur kararını,
•Not çizelgesini (transkript), dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ait kayıt yenileme dönemine
kadar, Üniversitemizin ilgili birimine başvuru yapması ya da ilgili Üniversite Rektörlüğü tarafından
kararın yine en geç ilgili yarıyıla ait kayıt yenileme dönemine kadar Rektörlüğümüze ulaşması
gereklidir.
(2)Öğrencinin başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği, ilgili bölüm başkanlığının görüşü de
değerlendirmeye alınmak suretiyle ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
(3)Özel öğrencilerin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; ders alma, derslere devam,
sınav ve başarı değerlendirmesinde üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.
(4)Üniversitemize özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir.
(5)Özel öğrenci olarak Üniversitemizde öğrenim görmesi kabul edilen öğrenciler öğrenci işleri
otomasyon sistemine tanımlanır ve özel öğrencilik sonunda düzenlenen not durum belgesi (transkript)
öğrenciye veya öğrencinin talebi doğrultusunda kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir.
Üniversitemiz Öğrencilerinin Başka Bir Üniversiteden Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları
MADDE 6- (1) Üniversitemiz önlisans veya lisans öğrencilerinin, başka bir üniversitenin önlisans
veya lisans programlarından özel öğrenci olarak ders alabilmeleri için;
a)Bağımsız yaşamı engelleyen sağlık sorunu olan veya ailesinin yanında eğitimine devam etmesi
uygun görülen öğrencilerin bu durumunu başvurudan önceki 2 ay içerisinde tam teşekküllü bir
hastaneden alınmış ve Başhekim tarafından onaylanmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri,
b)Can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riskin ortaya çıkması durumunda öğrencilerin bu durumu
resmi olarak belgelendirmeleri,
c)Ailesine bakmakla yükümlü olan öğrencilerin adli makamlardan alınan mahkeme kararı ile bu
durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.
(2)Başvuruların kayıt yenileme döneminden en az 15 gün öncesine kadar yazılı olarak ilgili Bölüm
Başkanlığına yapılması gerekmektedir. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler ise kayıt tarihi itibariyle 15 gün
içerisinde başvuru yapabilir. Bu tarihlerden sonra yapılan başvurular bir sonraki yarıyıldan itibaren
geçerli olmak üzere değerlendirilir.
(3)Yukarıda sayılan durumlarda ve bunların dışında mücbir sebeplerden dolayı ortaya çıkabilecek
durumlarda öğrencinin bu durumu belgelendirmesi şartıyla, özel öğrencilikten yararlanılıp
yararlanılamayacağına başvuru takvimine bakılmaksızın ilgili birim yönetim kurulu tarafından karar
verilir.
(4)Başvuru
dilekçesinde
özel
öğrenci
olarak
ders
alınmak
istenen
Üniversite,
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ve akademik programın ve özel öğrencilik süresinin

mutlaka belirtilmesi gerekmekte olup, ayrıca özel öğrenci olarak ders alınmak istenen programa ait
ders kredi bilgisi ve ders içeriklerinin de dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.
(5)Başvurusu uygun görülen öğrencilerin başvuru sırasında vermiş olduğu ders içeriklerine göre ders
eşleştirmeleri yapılır ve özel öğrencilik süresi ilgili birim yönetim kurulu kararında belirtilmek şartıyla
EK-1’de yer alan “Özel Öğrenci Ders Formu” onaylı olarak karar ekinde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına gönderilir.
(6) Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders alması uygun görülen öğrencilere
ilişkin karar Rektörlüğümüz tarafından ilgili Üniversite Rektörlüğüne gönderilir.
(7) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin ders intibakları
kabul kararında belirtilen ders eşleştirmesine göre ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılır.
(8)Özel öğrencilik süresince, öğrencinin üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder.
(9)Özel öğrencilikte geçen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu yönetmeliğinde
belirtilen öğrenim süresinden sayılır.
(10) (Değişik: 12/02/2020 tarih ve 2020/03-3 sayılı Senato Kararı) Mühendislik, Sağlık ve İlahiyat
Lisans Tamamlama programı öğrencilerinin özel öğrencilik başvuruları Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının söz konusu tamamlama programlarına ilişkin kararları doğrultusunda değerlendirilir.
Özel Öğrenci Statüsünün Sona Ermesi
MADDE 7- (1) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması,
(2)Özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması üzerine, ilgili yönetim
kurulunun, özel öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi halinde özel öğrenci
statüsü sona erer.
(3)Özel öğrenciler, durumlarının devam edip etmediğini her eğitim öğretim yılının başında
belgelendirerek ilgili akademik birime sunmak zorundadır. Aksi halde özel öğrencilik statüsü sona
erer.
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 8- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri,
Üniversitemiz Senato Kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük ve Yürütme
MADDE 9- 25/12/2015 tarih ve 2015/30-15 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Karabük Üniversitesi
Özel Öğrenci Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10- (1) Bu yönerge Karabük Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Özel öğrenci olarak …………………………………………………………………………...……………Üniversitesinde alınacak olan
dersleri onaylıyoruz.
Bölüm Başkanının Adı-Soyadı
… / … / 201..
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