
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 
PROGRAMLARI İÇİN 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi özel öğrenci statüsü ile ilgili esasları 

düzenlemektir. 
 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, özel öğrenci statüsünde; başka üniversitelerden Kocaeli 

Üniversitesi’ nde ders alacak olan öğrenciler ile başka bir üniversiteden ders alacak olan Kocaeli 
Üniversitesi öğrencilerine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun 14 üncü maddesi ile 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana 
Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulunu, 
b) Birim Yönetim Kurulu: Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul ve Konservatuvar yönetim 

kurullarını, 
c) Özel Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olup; kendi üniversitelerindeki 

hakları saklı kalmak koşuluyla, mazeretleri bulunan ve mazeretleri ilgili yönetim kurulları tarafından 
kabulü uygun görülen öğrenciyi, 

ç) Yönetmelik: Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini, 
d) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu, 
e) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini 
ifade eder. 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Başka Bir Yükseköğretim Kurumuna Gidecek Özel Öğrenci, Başka Bir Yükseköğretim 

Kurumundan Kocaeli Üniversitesine Gelecek Özel Öğrenci ve Belge Talebi 
 

Başka bir yükseköğretim kurumuna gidecek özel öğrenci 
MADDE 5- (1) Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumunda, özel 

öğrenci olarak ders alabilmesi için aşağıdaki mazeretler dikkate alınır: 
a) Öğrencinin geçerli bir sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorununun bulunması, sağlık 

sorununun teşhis ve tedavisinin ders alacağı üniversitenin bulunduğu ilde sürdürülmesi veya tıbbi 
bakıma muhtaç olup, ailesinin ders alacağı üniversitenin bulunduğu ilde ikamet ediyor olması. 

b) Öğrencinin birinci derecede yakınlarının ders alacağı üniversitenin bulunduğu ilde ikamet 
etmesi ve bu kişilere bakmakla yükümlü olması. 

c) Öğrencinin güvenlik açısından tehdit altında olması gibi haklı sebeplerinin bulunması. 
 



ç) Öğrencinin Milli sporcu olması, Ülkemizi temsil etmesi adına bir görev verilmesi, bu görev 
nedeniyle hazırlık süreci ve çalışmalarını ders alacağı üniversitenin bulunduğu ilde sürdürüyor olması. 

d) Öğrencinin bir kamu kuruluşunda görevli olup, görevini ders alacağı üniversitenin bulunduğu 
ilde yapıyor olması. 

e) Öğrencinin birinci derecede şehit yakını (şehit çocuğu, şehit kardeşi, şehit eşi, şehit annesi veya 
babası) veya gazi olması. 

(2) Bu Yönergenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışındaki 
başvurularda ise aşağıda belirtilen hükümler uygulanır: 

a) Önlisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılı ve lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile 
son iki yarıyılı için özel öğrenci başvurusu yapılamaz. 

b) Öğrencilerin kayıtlı oldukları programda 4.00’lük not sisteminde en az 2.50 genel not 
ortalamasına sahip olması gerekir. 

c) Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir. 
(3) Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm/program başkanlığının görüşü doğrultusunda ilgili birimin 

yönetim kurullarınca karar verilmesi ve Senato onayından sonra Özel Öğrenci olarak ders almak istediği 
üniversiteye başvurması ve o kurumun yetkili kurullarının olumlu karar vermesi gerekir. 

 
Başka bir Yükseköğretim Kurumundan Kocaeli Üniversitesine gelecek Özel Öğrenci 
MADDE 6- (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan Kocaeli Üniversitesine Özel Öğrenci olarak 
gelecek öğrenciler için aşağıdaki mazeretler dikkate alınır: 
a) Öğrencinin geçerli bir sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorununun bulunması, sağlık 

sorununun teşhis ve tedavisinin Kocaeli’ de sürdürülmesi veya tıbbi bakıma muhtaç olup, ailesinin 
Kocaeli’ de ikamet ediyor olması. 

b) Öğrencinin birinci derecede yakınlarının Kocaeli’ de ikamet etmesi ve bu kişilere bakmakla 
yükümlü olması. 

                         c)    Öğrencinin güvenlik açısından tehdit altında olması gibi haklı sebeplerinin bulunması. 
ç) Öğrencinin Milli sporcu olması, Ülkemizi temsil etmesi adına bir görev verilmesi, bu görev 

nedeniyle hazırlık süreci ve çalışmalarını Kocaeli’ de sürdürüyor olması. 
d) Öğrencinin bir kamu kurumunda görevli olup, görevini Kocaeli’ de yapıyor olması. 
e) Öğrencinin birinci derecede şehit yakını (şehit çocuğu, şehit kardeşi, şehit eşi, şehit annesi veya 

babası) veya gazi olması. 
(2) Kendi Üniversitesinin ilgili Senato/Yönetim Kurulu kararını almış olması gerekir. 
(3) Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir. 
(4) Bu Yönergenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışındaki 

başvurularda ise aşağıda belirtilen hükümler uygulanır: 
a) Önlisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılı ve lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile 

son iki yarıyılı için Özel Öğrenci başvurusu yapılamaz. 
b) Her eğitim öğretim yılı için özel öğrenci kontenjanı, başvuru yapılan yıla ait programın ÖSYS 

kontenjan sayısının %2’ini geçemez (kontenjanın ondalık sayısı olması halinde, ondalık kısım bir üst 
rakama tamamlanır). 

c) Öğrencilerin kayıtlı oldukları programda 4.00’ lük not sisteminde en az 2.50 genel not 
ortalamasına sahip olması gerekir. 

 
Belge talebi 
MADDE 7- (1) Yetkili kurullar, mazeretleri doğrulamak için ilgili mercilerden gerekli belgeleri ve 

sağlık kurulu raporlarını da Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ nden talep edebilir. 
 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Başvuru ve Kayıt, Devam, Özel Durumlar, Özel Öğrencilik Statüsünün Sona Ermesi 
Başvuru ve kayıt 
MADDE 8- (1) Bu Yönergenin 6 ncı maddesindeki şartları sağlayan öğrenci; ders alacağı 

bölüm/program başkanlığının görüşü doğrultusunda, ilgili birimin yönetim kurulu karan ve Senato onayı 
ile özel öğrenci olarak kabul edilir. 

(2) Özel Öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler, kayıt işlemleri için istenen belgelerle birlikte 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ na başvurur. Kaydı yapılan öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından ilgili birime bildirilir. 

 
Özel öğrenciliğin devamı 
MADDE 9- (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7 Nisan 2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi 

gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeylerindeki Programlar 
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince; 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 konulduğunda ya da var olan hastalığın ilerlediğinin 
devlet hastanesi veya devlet üniversite 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. 

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel 
öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir.  

 
Özel durumlar 
MADDE 10-  (1) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili 

yabancı di1 olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu 
belgelemeleri gerekir. 

(2) Özel öğrencilerin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav ve 
başarı değerlendirmesinde üniversitemizin veya ilgili fakültelerin eğitim-öğretim yönetmelik hükümleri 
uygulanır. 

(3) Kocaeli Üniversitesi’nden ders alan özel öğrencilere kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları 
gösteren bir belge verilir. 

 
Özel öğrencilik statüsünün sona ermesi 
MADDE 11- (1) Aşağıdaki özel durumlar oluştuğunda, gelen ve giden öğrencinin özel öğrenci 

statüsü hemen sona erer ve ileriki dönemlerde özel öğrenci statüsünden yararlanamaz: 
a) Özel öğrenci olarak gelen ve giden öğrencilerin bu yönergenin Madde 9/(1) a) ve b) hükmü 

gereği, özel öğrencilik statüsü Yükseköğretim Kurulu kararıyla uzatılanlar hariç,  ders aldıkları 
üniversitedeki yarıyıl sonu not ortalamasının 2,00’ nin altında olması. 

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin cezası 
alması ve ilgili yönetim kurulunun özel öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler  

Yönergede hüküm bulunmayan haller 
MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato 

kararları uygulanır. 
 
Yürürlük 
MADDE 13- (1) Bu Yönerge, 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.  
 
 
 



Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlükte olan,          
Kocaeli Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Programları İçin Özel Öğrenci Yönergesi yürürlükten      
kaldırılmıştır. 
 
 
Geçiş Hükmü 
MADDE 14- (1) Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile iki ve daha fazla yarıyıl özel öğrenci olarak 

devam eden öğrencilerin, Üniversitemizdeki özel öğrencilik statüsü sona erer.  
(2) Bu yönergenin Madde 9/(1) a) ve b) fıkralarında belirtilen ve bu kapsamda Üniversitemizde 

özel öğrenci olarak devam eden öğrencilerin Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılından 
itibaren özel öğrenci statüsünden yararlanabilmesi için yeniden başvurması gereklidir. 

 
Yürütme 
 MADDE l5- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


