KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
( 01/10/2020 Tarih ve 21-08 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı birimlerden
ders almak isteyen önlisans veya lisans düzeyindeki öğrenciler ile başka bir üniversiteden ders
almak isteyen üniversitemiz önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin özel öğrencilik
koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu yönerge Kütahya Sağlık Bilimleri
Üniversitesi özel öğrencilerle ilgili hükümleri kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri,
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik” ile “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Üniversite bünyesindeki Fakülte ve Meslek Yüksekokullarını,
b) Birim Yönetim Kurulu: Fakülte ve Meslek Yüksekokulu yönetim kurullarını,
c) Ders Protokolü: Bir Yükseköğretim kurumu öğrencisi iken eşdeğer başka bir yükseköğretim
kurumuna özel öğrenci olarak geçişinde öğrencinin öğrenim durumu, yükümlü olduğu dersler,
kredileri ve birbirleriyle eşleştirilecek olan “sayılacak dersler” ile “alınacak dersler”i içeren
protokolü,
ç) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunun önlisans/ lisans diploma programına kayıtlı
öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki eşdeğer programından özel
durumu nedeni ile kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim
kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,
d) Rektörlük: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini (KSBÜ),
f) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
g) Yarıyıl: Bir akademik yıldaki güz veya bahar dönemini,
ğ) Yıl: Güz ve bahar dönemlerinin her ikisini birlikte kapsayan bir eğitim öğretim dönemini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
Madde 4- (1) Özel öğrenci statüsünde ders alma talebinde bulunacak öğrenci, eşdeğer diploma
programlarından ders alabilir.
(2) Özel öğrencinin, derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde özel öğrenci olarak
öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumunun eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
(3) Özel öğrencilik süresi, öğrencinin tabi olduğu programın öğrenim süresinden sayılır.
(4) Üniversiteye kayıtlı öğrenci, varsa ödemesi gereken öğrenim ücretini/katkı payını tam
olarak ödemeye devam eder.
(5) Özel öğrencilik durumu güz ve bahar yarıyıllarını kapsar, yaz okulunda özel öğrenci
statüsünde ders alınamaz.
(6) Özel öğrencilere Üniversite imkânlarından faydalanabilmeleri için kimlik kartı verilir.
Ancak öğrencilik süresi sona erenler, bu kimlik kartını iade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başka Bir Yükseköğretim Kurumunda Özel Öğrencilik

Başvuru Koşulları, Değerlendirme ve Uygulama Esasları
Madde 5- (1) Öğrenci, özel öğrenci başvurusunda bulunacağı başka bir yükseköğretim
kurumundan alacağı dersleri gösteren dilekçesiyle kayıtlı olduğu ilgili birime özel öğrencilik
talebini bildirir.
(2) Özel öğrencilik başvuru koşullarının incelenmesi ve kabul edilip edilmemesi, ilgili birim
yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
(3) Karar, öğrenciye ve öğrenim görmek istediği yükseköğretim kurumuna bildirilir.
(4) Öğrencinin ders kayıt işlemleri ders protokolü kapsamında birim yönetim kurulu kararıyla
yapılır.
(5) Özel öğrencilik süresi, öğrencinin tabi olduğu programın öğrenim süresinden sayılır.
(6) KSBÜ dışında özel öğrenci olanların başarı durumları, ilgili birimlerin mevzuatına göre
yapılır.
Madde 6- (1) Aşağıda belirtilen sağlık veya güvenlik sorunları olan öğrenciler, yukarıdaki
genel ilkeler doğrultusunda şu koşullarda özel öğrenci olarak gidebilirler;
a) Başvuru tarihinden önce en geç altmış gün içerisinde tam teşekküllü bir hastaneden alınmış
ve Başhekimlik tarafından onaylanmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla yaşamı
tehdit eden kronik hastalıkları olan öğrenciler.
b) Başvuru tarihinden önce en geç altmış gün içerisinde tam teşekküllü bir hastaneden alınmış
ve Başhekimlik tarafından onaylanmış sağlık kurulu raporu ile birinci derece akrabası yanında
kalması uygun görülen öğrenciler.
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c) Öğrencinin birinci derece akrabalarının bakıma muhtaç olması ve öğrenciden başka bakacak
kimsenin bulunmadığının vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ilgili makamlarca onaylanarak
belgelenmesi hallerinde.
ç) Resmî olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riske maruz
kalanlar (Savcılık/Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan resmi yazı ile belgelendirilecektir).
d) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin
devamını imkânsız kılan doğal afet ya da insani felaketlere uğradığını mülki amirlik yazısıyla
belgelendirenler.
e) Adayın veya eşinin devlet memuru olması ve tayin sebebi ile yer değiştirme ihtiyacını
belgelendirenler.
f) Bunların dışındaki mazeretleri nedeniyle özel öğrenci kapsamında ders alma talebinde
bulunan öğrencilerin, mazeretlerini belgelendirmeleri halinde durumları birim yönetim
kurullarında değerlendirildikten sonra karara bağlanır.
Madde 7- (1) Özel öğrenci olarak öğrenimini tamamlayan öğrenci, intibak işlemleri için özel
öğrenci olduğu kurumdan aldığı not durum belgesinin, en geç takip eden eğitim-öğretim yılının
kayıt yenileme başlangıç tarihine kadar üniversitemizdeki birimine ulaştırılmasından
sorumludur.
Madde 8- (1) Özel öğrenci kapsamında diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrenci,
dilekçe ile kayıtlı olduğu birime müracaat eder. İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul
edilen müracaatlar, Rektörlük aracılığıyla diğer üniversiteye bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Özel Öğrencilik

Başvuru Koşulları, Değerlendirme ve Uygulama Esasları
Madde 9- (1) Aşağıda belirtilen sağlık veya güvenlik sorunları olan öğrenciler, yukarıdaki
genel ilkeler doğrultusunda şu koşullarda da özel öğrenci olabilirler;
a) Başvuru tarihinden önce en geç altmış gün içerisinde tam teşekküllü bir hastaneden alınmış
ve Başhekimlik tarafından onaylanmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla yaşamı
tehdit eden kronik hastalıkları olan öğrenciler,
b) Başvuru tarihinden önce en geç altmış gün içerisinde tam teşekküllü bir hastaneden alınmış
ve Başhekimlik tarafından onaylanmış sağlık kurulu raporu ile birinci derece akrabası yanında
kalması uygun görülen öğrenciler,
c) Öğrencinin birinci derece akrabalarının bakıma muhtaç olması ve öğrenciden başka bakacak
kimsenin bulunmadığının vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ilgili makamlarca onaylanarak
belgelenmesi hallerinde,
ç) Resmî olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riske maruz
kalanlar (Savcılık/Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan resmi yazı ile belgelendirilecektir),
d) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin
devamını imkânsız kılan doğal afet ya da insani felaketlere uğradığını mülki amirlik yazısıyla
belgelendirenler,
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e) Adayın veya eşinin devlet memuru olması ve tayin sebebi ile yer değiştirme ihtiyacını
belgelendirmeleri,
f) Bunların dışındaki mazeretleri nedeniyle özel öğrenci kapsamında ders alma talebinde
bulunan öğrencilerin, mazeretlerini belgelendirmeleri halinde durumları birim yönetim
kurullarında değerlendirildikten sonra Birim Yönetim Kurulunda karara bağlanır.
Madde 10- (1) İlgili dönemin ders başlama tarihinden sonra başka bir üniversiteden KSBÜ’ye
gelecek olan özel öğrencilik talep onayları, o dönem için işleme alınmaz.
(2) Özel öğrencilik başvuru koşullarının incelenmesi ve kabul edilip edilmemesi, ilgili birim
yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
(3) Hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, özel öğrenci statüsünde başvuru yapamaz.
(4) Üniversiteye özel öğrenci olarak başvuran öğrencinin;
Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki yetkili kurulların “olur” kararı,
Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belgeyi,
Ders içeriklerini gösterir belge ve ders müfredatını,
Başarı durum belgesi (transkript) ile ilgili birimden alacağı dersleri, dilekçesine
ekleyerek başvuru yapmış olması gerekir.
Madde 11- (1) Özel öğrencilik süresi, bir defada en fazla iki dönem olarak ilgili birim yönetim
kurulu kararı ile belirlenir.
(2) Öğrenci, mazeretinin devamını belgelendirmesi halinde, bu süre birim yönetim kurulu
kararı ile iki yarıyıl uzatılabilir.
(3) Her yarıyıl/yıl sonunda ilgili öğrencinin aldığı derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının
topluca yazıldığı belge (transkript), ilgili birim tarafından ilgili yükseköğretim kurumuna yazılı
olarak gönderilir.
Disiplin işlemleri
Madde 12- (1) Özel öğrenci olarak eğitim gördüğü sürede disiplin suçu işleyen öğrencilerin
durumları, eğitim gördüğü kurum tarafından “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde değerlendirilir ve işlem yapılır, verilen ceza kayıtlı
olduğu kurum tarafından uygulanır.
Özel Öğrencilik Statüsünün Sona Ermesi
Madde13- (1) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması halinde özel öğrencilik statüsü
sona erer.
(2) Özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması üzerine, ilgili birim
yönetim kurulunun özel öğrencilik statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi
halinde öğrencinin öğrenci bilgi sisteminden ilişiği kesilir. İlişiği kesilen özel öğrencinin
durumu not durum belgesiyle birlikte ilgili üniversiteye bildirilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
Madde 14- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Birim Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
Madde 15- (1) 24.01.2019 tarih ve 03-02 sayılı Senato kararı ile kabul edilen “Kütahya Sağlık
Bilimleri Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Kayıt/Kabul Yönergesi”, bu Yönergenin
yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 16- (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17- (1) Bu Yönergeye ait hükümler, Rektör tarafından yürütülür.
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