
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

Amaç ve kapsam 

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

iken Üniversitemiz ön lisans veya lisans programlarından özel öğrenci olarak ders almak 

isteyen öğrenciler ile diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders almak 

isteyen Üniversitemiz ön lisans veya lisans öğrencilerine ilişkin husus ve hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14.maddesi ile 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yan Dal ile 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 

yüksekokulu yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim 

kurulunu, 

c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığını 

ç) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, özel durum, 

sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir 

yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi, 

d) Sağlık Sorunları: Devlet hastanesinden veya devlet üniversiteleri hastanelerinden 

alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenen sağlık sorununu, 

e) Yönetmelik: Karabük Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğini, 

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 öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. 

(3) Özel öğrencilik süresi, öğrencinin talebi doğrultusunda 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 gerekmektedir. 

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı 

olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite 

yönetim kurulunun teklifinin olması gerekmektedir. 

(4) Öğrenci, öğrenim ücretini / öğrenci katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder. 

 

Üniversitemiz öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci 

olarak ders almaları 

MADDE 5- (1) 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.  

(2) Aşağıda belirtilen durumların varlığı halinde öğrenciler özel öğrencilik 

başvurusunda bulanabilirler. 

a) Bağımsız yaşamı engelleyen sağlık sorunu olan veya ailesinin yanında eğitime 

devam etmesi uygun görülen öğrencilerin bu durumunu başvurudan önceki 2 ay içerisinde 

devlet hastanesinden veya devlet üniversiteleri hastanelerinden alınmış ve Başhekim tarafından 

onaylanmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. 

b) Can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riskin ortaya çıkması durumunda öğrencilerin 

bu durumu resmi olarak belgelendirmeleri gerekmektedir. 

c) Ailesine bakmakla yükümlü olan öğrencilerin ilgili makamlardan alınan yazı ile bu 

durumu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

(3) Yukarıda belirtilen 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 verilebilir. 

(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 belirtilmek şartıyla EK-

1’de yer alan form ile birlikte ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına gönderilir. 

(6) Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders alması uygun 

görülen öğrencilere ilişkin karar Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından, ilgili Üniversite Rektörlüğüne gönderilir. 

(7) Özel öğrencilik diğer yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin özel öğrenci 

olarak kabul edildiğine dair kararının Rektörlüğümüze ulaşması itibarıyla başlar. 



(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) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin 

ders intibakları kabul kararında belirtilen ders eşleştirmesine göre ilgili birim yönetim kurulu 

tarafından yapılır ve öğrencinin, özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunda 

almış olduğu notlara ilişkin not dönüşümleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. 

(11) Mühendislik tamamlama programı öğrencileri başka bir yükseköğretim 

kurumundan özel öğrenci olarak ders alamazlar.  

(12) Özel öğrencilik başvurularının takibinden öğrenciler sorumludur.  

 

Diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin üniversitemizden özel öğrenci 

olarak ders almaları 

MADDE 6- (1) Başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisinin, üniversitemizde özel 

öğrenci olarak ders alabilmesi için öğrencinin kendi üniversitesindeki mevzuata uygun olur 

kararını dilekçesine ekleyerek Üniversitemizin ilgili birimine başvuru yapması veya ilgili 

Üniversite Rektörlüğü tarafından özel öğrencilik kararının 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 ve özel öğrencilik bitiminde kart teslim alınır. 

(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. 

 

Özel öğrenci statüsünün sona ermesi 

MADDE 7- (1) 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 ve karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

gönderilir. 

 

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. 



 

Yürürlükten kaldırılan yönerge  

MADDE 9- (1) 12/02/2020 tarih ve 2020/03-3 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen 

Karabük Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 10- (1) Bu yönerge Karabük Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 11- (1)  Bu yönerge hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 *** Bu Yönerge 30.05.2022 tarihli ve 2022/10-10 sayılı Üniversite Senato Kararı ile 

kabul edilmiştir. 

 

Ek 1: Özel Öğrenci Ders Formu 

 

 

https://oidb.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/ozel_ogrenci_form.docx

