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KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 –(1)Bu yönerge, özel öğrenci statüsünde yurt içindeki başka yükseköğretim 

kurumundan ders alacak olan Kastamonu Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencileri ile 

Kastamonu Üniversitesinden ders alacak yurt içindeki başka yükseköğretim kurumlarının ön 

lisans ve lisans öğrencilerine ilişkin hususları ve hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 2 – (1)Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi, 

24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 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) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini, 

b) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü, 

c) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu, 

d) Üniversite Yönetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

e) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,  

f)Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul 

yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında ise meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

g) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, özel durumlarını gerekçe 

göstererek kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda 

eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi, 

h) Gelen öğrenci: Başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olup Kastamonu Üniversitesinde 

özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciyi, 

i) Giden öğrenci: Kastamonu Üniversitesi öğrencisi olup başka bir yükseköğretim kurumundan 

özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciyi,  

j) Kredi: Ulusal krediyi, 

k) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

l) ANO: Ağırlıklı Not Ortalamasını  

    ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler 

 

Ortak Hükümler 

Madde 4 –(1) 

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilere, sınıf 

mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı sayısı yeterliliği ve eğitim sisteminin uygunluğu 

gibi hususlar dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile özel öğrencilik statüsünde 

öğrenim görme ve ders alma izni verilebilir. 

b) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, özel öğrencilik 

başvurusu yaptığı üniversitenin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen bir 

yarıyılda alınabilecek maksimum kredi/AKTS sınırını aşamaz. 

c) Kastamonu Üniversitesine bağlı birimlere kayıtlı olup başka bir yükseköğretim kurumundan 

ders almak isteyen öğrencinin veya başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken 

Kastamonu Üniversitesinden ders almak isteyen öğrencinin; 

(1) Almak istediği ders/derslerin, kendi programındaki ders/derslere içerik ve kredi/AKTS 

bakımından denk olduğuna ve bu ders/dersleri alabileceğine ilişkin kayıtlı olduğu birim 

yönetim kurulunun kararı olması gerekir. 

(2) Özel öğrencilikte geçen süresi, öğrenim süresinden sayılır. 

(3) Katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye ödemesi gerekir. 

(4) Kendi üniversitesindeki öğrencilik hakları devam eder. 

d) Öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunun diploma veya statüye 

yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.  

e) Özel öğrencilikten faydalanmak isteyen öğrencinin başvurusu, ilgili anabilim dalı/program 

kurulu ve bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili birim yönetim kurulunun teklifi ile 

başvuru bitiş tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek Kastamonu 

Üniversitesi Senatosuna sunulur. Senato tarafından onaylanan başvurular kabul edilmiş olur. 

f) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin başvurularını dönemlik veya yıllık olarak 

yapmaları gerekir. 

g) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilemez. 

h) Özel öğrenci başvurusu yapabilmek için önlisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans 

programlarının ise en az iki yarıyılını tamamlamış olmak ön koşuldur. 

 

Başvuru Şartları 

Madde 5 – (1)Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ile diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri 

aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmak koşuluyla özel öğrencilik başvurusu 

yapabilir:  

a) Yaşamını tehdit eden ve/veya bağımsız yaşamını engelleyen hastalığının tedavisinin özel 

öğrenci olarak ders almak istediği yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki bir hastanede 

yapılması gerekliliği ve/veya ailesiyle birlikte yaşama zorunluluğu bulunduğunu tam teşekküllü 

bir hastaneden, son 3 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu ve yerleşim yeri belgesi ile 

belgelendirmek. 

b) Özel öğrenci olarak ders almak istediği yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde ikamet 

eden birinci derece yakının sürekli bakıma muhtaç olması hâlini tam teşekküllü bir hastaneden 

son 3 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu, yerleşim yeri belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği 

ile belgelendirmek. 

c) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin devamını imkânsız 

kılan doğal afet veya felâketlerin gerçekleştiğini mülkî makamların resmî yazısı ile 

belgelendirmek. 

d) Can ve mal güvenliğini tehdit eden bir durumun ortaya çıktığını belgelendirmek. 
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e) Bir kamu kuruluşunda görevli olup, görevini özel öğrenci olarak ders almak istediği 

yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde yaptığını belgelendirmek. 

f) Birinci derecede şehit yakını (şehit çocuğu, şehit kardeşi, şehit eşi, şehit annesi veya babası) 

veya gazi olduğunu belgelendirmek. 

 

Gerekli Belgeler 

Madde 6 – (1) 

a) Giden öğrenci olarak başvuru yapacakların;  

(1) Başvurduğu yükseköğretim kurumunun adı ve alacağı dersleri belirtir dilekçeyi, 

(2) Başvurduğu programın ders kredi ve içeriklerini gösterir onaylı belgeyi, 

(3) Not durum belgesini (transkripti), 

(4) Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belgeyi,  

(5) Madde 5 ile belirlenen özel öğrenci başvuru şartlarından en az birini sağladığına dair 

belgeyi, başvuru esnasında ilgili birime sunması gerekmektedir.  

b) Gelen öğrenci olarak başvuru yapacakların; 

(1) Alacağı dersleri belirtir dilekçeyi, 

(2) Not durum belgesini (transkripti), 

(3) Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belgeyi, 

(4) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun kararını belirten onaylı belgeyi, 

(5) Madde 5 ile belirlenen özel öğrenci başvuru şartlarından en az birini sağladığına dair 

belgeyi, başvuru esnasında ilgili birime sunması gerekmektedir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim 

 

Giden Öğrenci 

Madde 7 – (1) 

a) Özel öğrencilik başvurusu yapmak için kayıt yenileme döneminin en geç bir ay öncesine 

kadar öğrencinin, kendi bölüm/program başkanlığına bu yönergenin 6. maddesinin (a) bendinde 

yer alan belgeleri eksiksiz şekilde sunarak, yazılı başvuru yapması gerekir.  

b) Senato tarafından özel öğrencilik başvurusu onaylanan öğrencinin ders almak istediği 

üniversiteye başvurması ve o kurumun yetkili kurullarının olumlu karar vermesi gerekir. 

c) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere ait başarı notlarının Kastamonu 

Üniversitesindeki karşılıkları ilgili mevzuat çerçevesinde Birim/Bölüm Muafiyet ve İntibak 

Komisyonlarının teklifi ile birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

d) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin (tüm öğrenim 

süresince) toplam kredisi en fazla 60 AKTS olabilir. 

e) Özel öğrenci olarak başka bir üniversiteye giden öğrenciler, özel öğrencilik süresi boyunca 

Kastamonu Üniversitesinden ders alamazlar. 

 

Gelen Öğrenci 

Madde 8- (1) 

a) Özel öğrenci olarak Kastamonu Üniversitesinden ders almak isteyen başka bir 

yükseköğretim kurumu öğrencisi, bu yönergenin 6. maddesinin (b) bendinde yer alan belgeleri 

eksiksiz şekilde sunarak, en geç ilgili eğitim-öğretim yarıyılına ait kayıt yenileme döneminden 

45 (kırk beş) gün öncesine kadar, Kastamonu Üniversitesinin ilgili akademik birimine 

başvuruda bulunmalıdır.  

b) Öğrencinin Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve 

başarı değerlendirmesi “Kastamonu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır. 



4 
 

c) Kastamonu Üniversitesine özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye, geçici öğrenci kimlik 

kartı verilir. Özel öğrencilik süresini Kastamonu Üniversitesinde tamamlayan öğrenci, 

ayrılmadan önce ilişik kesme işlemini yapıp geçici kimlik kartını ilgili birim öğrenci işlerine 

bürosuna teslim etmek zorundadır. 

d) Özel öğrenciliğe kabul edilen öğrencilerin kayıtları otomasyon sisteminde oluşturulur ve bu 

öğrencilerin isimleri, ders kayıt listelerinde “özel öğrenci” statüsünde yer alır. Bu öğrencilerin 

ders başarıları ilgili öğretim elemanı tarafından otomasyon sistemine girilir. Özel öğrencilik 

sonunda hazırlanan not durum belgesi (transkript) öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim 

kurumuna gönderilir ve öğrencinin isteği durumunda kendisine de verilir. 

e) Özel öğrenciye danışman atanmaz, özel öğrencinin kayıt, kabul, başarı ve derslere ilişkin 

tüm süreçleri ilgili akademik birim tarafından yürütülür. 

 

Özel Öğrenciliğin Sona Ermesi 

Madde 9 – (1) 

a) Öğrencinin, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre 

suç teşkil eden bir fiil sebebiyle (uyarma, kınama cezası hariç) ceza alması özel öğrenciliğini 

sona erdirir. 

b) Özel öğrencilik statüsünden faydalanma şartlarının özel öğrencilik süresi içinde ortadan 

kalkması durumunda, ilgili birim yönetim kurulu ve senato özel öğrencilik statüsünün sona 

ermesini karara bağlar. 

c) Öğrencinin aldığı en az bir dersten başarısız olması veya ANO’nun 2.00’ın altında olması 

durumunda özel öğrenciliği kendiliğinden sona erer.  

 

Özel Öğrencilik Süresi 

Madde 10 – (1) Sağlık ve güvenlik sebepleri dışında, Kastamonu Üniversitesine bağlı birimlere 

kayıtlı olup başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrencilerin veya başka 

bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Kastamonu Üniversitesinden ders almak isteyen 

öğrencilerin özel öğrencilik süresi aralıklı veya sürekli olarak en fazla iki yarıyıl ile sınırlıdır. 

Bununla birlikte özel öğrencilik süresini dolduran öğrenciler tekrar özel öğrencilik 

başvurusunda bulunamazlar. 

(2)Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel 

öğrencilik imkanlarından en fazla iki dönem yararlanabilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

Madde 11- (1) 21.05.2018 tarihli ve 2018-7/108 Sayılı Senato Kararı ile kabul edilen 

Kastamonu Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 12 – (1)Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve 

Kastamonu Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük 

MADDE 13-(1)Bu yönerge, Kastamonu Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 14 – (1)Bu yönerge hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür. 


