DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Düzce Üniversitesi’ne bağlı akademik birimlerin ön
lisans veya lisans düzeyindeki diploma programlarına kayıtlı olup, başka bir üniversitenin aynı
düzeydeki diploma programından ders/dersler almak isteyen öğrenciler, başka bir üniversitenin ön
lisans veya lisans öğrencilerinin Düzce Üniversitesi’ne bağlı akademik birimlerin aynı düzeydeki
diploma programlarından ders/dersler almak isteyen öğrenciler ile mezun öğrencilerin özel
öğrencilik koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesi ile
Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22.
maddesi, Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 25. maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır. Düzce Üniversitesi’nde özel öğrencilikle ilgili eğitim-öğretim
uygulamaları bu yönerge çerçevesinde yürütülür.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) AGNO : Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Akademik Birim : İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu,
c) Akademik Birim Yönetim Kurulu : Fakülte yönetim kurulunu, yüksekokul yönetim
kurulunu, meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
ç) Diploma Programı: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen
yeterlilikleri sağlayan öğrencilere ön lisans veya lisans diploması düzenlenen programları,
d) Düzey: Ön lisans veya lisans diploma programlarından her birini,
e) Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından
içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
f) Kredi : öğrencinin alması gereken derslere ait AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)
kredisini,
g) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 30.06.2016 tarih ve 2016/90 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir.)(Ek R.G.18 Mart 2016 /29657) Özel Öğrenci : Bir yükseköğretim kurumunda
kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel
durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir
yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi,
ğ) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
i) Yönetmelik: Düzce Üniversitesi’nin Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Tıp
Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Kabul Şartları, Gerekli Belgeler ve Özel Öğrencilik Süresi
Özel Öğrencilik Kabul Şartları
MADDE 4- (1) Ön lisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki
yarıyılını tamamlayan ve akademik genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan
Üniversitemiz öğrencileri ve diğer üniversite öğrencileri “özel öğrenci” olarak başvurabilir.
Yönetmeliklerinde yüzlük not sistemi uygulayan diğer üniversite öğrencilerinin ağırlıklı genel not
ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir. Ancak aşağıdaki sağlık,
güvenlik vb. sorunları olan Üniversitemiz öğrencileri ile diğer üniversite öğrencileri için akademik
genel not ortalaması şartı aranmaz.
(2) Tehlike arz eden hastalık, sağlık sorunları nedeniyle ailesine bakmakla yükümlü olmak,
can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riskin ortaya çıkması ve kamu kurumlarında görev
nedeniyle eğitim-öğretimi sürdürememe, ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından
özel durumlar olarak kabul edilebilir. Özel durumları kapsayan sebepler aşağıda
sıralanmıştır;
a) Yaşamı tehdit eden kronik hastalığı olan öğrenciler;
- Tıp 1 Diyabet mellitus
- Kronik kalp hastalığı
- Kronik karaciğer hastalığı(Kronik aktif hepatitler)
- Astım (ileri evre kontrolü güç)
- KOAH
- Kronik böbrek yetmezliği
- Nefrotik hastalık tablosu
- Kanserler (Lösemi, lenfoma ve diğer solid kanserler)
- İmmün yetmezliği olan öğrenciler
- Hemofili hastalığı olan öğrenciler
- Talasemi majör, Orak hücre anemisi ve pansitopenik anemisi olan öğrenciler
- Diğer kronik kan hastalıkları
b) Bağımsız yaşamı engelleyen nörolojik ve kas-iskelet sorunu olan öğrenciler,
c) Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış ve Başhekim tarafından onaylanmış sağlık raporu
ile ailesi yanında kalması uygun görülen hastalar,
ç) Resmi olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riskin ortaya
çıkması,
d) Kamu kurumu personeli olup yükseköğrenim kurumlarında okumakta olan öğrencilerin
nakil, ikamet, ulaşım vb. sorunları nedeniyle eğitim-öğretimlerini sürdürememesi,
e) Yukarıda sayılan özel durumların dışında ortaya çıkabilecek durumlarda, özel
öğrencilikten faydalanılıp faydalanılamayacağına ilgili yönetim kurulunun önerisi ile Senato
tarafından karar verilir.
(3) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin yabancı dilde öğretim
yapan programlardan özel öğrenci statüsünde ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli
olduğunu Üniversitemiz yönetmelik hükümleri çerçevesinde belgelemeleri gerekir.
(4) Özel öğrenci, aynı yarıyılda, ders programının çakışmaması şartıyla, kendi yükseköğretim
kurumundan ders almayı sürdürebilir.
(5) Özel öğrencilik süresi, özel öğrenci olunan yükseköğretim kurumunun farklı oluşuna ve
alınan ders sayısına bakılmaksızın, öğrencinin kayıtlı olduğu programda tabi olduğu eğitim-öğretim
ve sınav yönetmeliğinde belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

(6) Özel öğrencinin ders yükü, kayıtlı olduğu üniversitenin ön lisans ve lisans eğitim öğretim
sınav yönetmelikleri hükümlerine göre belirlenir. Devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde ise,
özel öğrenci olarak öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumunun ön lisans, lisans eğitim
öğretim sınav yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(7) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci gönderilmez ve kabul edilmez.
Başvuru için Gerekli Belgeler ve Başvuru Süresi
MADDE 5- (1) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, dilekçe ekinde aşağıda
belirtilen belgelerle birlikte akademik takvimde belirtilen ilgili dönemin kayıt yenileme dönemi
başlangıcından en az 15 (onbeş) gün öncesine kadar başvuru yapması gerekir.
a) Bir yükseköğretim kurumundan mezun olup, ön lisans ve lisans programlarından ders
almak isteyenler için mezuniyetine ilişkin belge,
b) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler için,
1) Not durum belgesi (transkript),
2) Ders içeriklerini gösterir belge,
3) Sağlık sorunları nedeniyle başvurularda başvurudan önceki 2 ay içerisinde tam
teşekküllü bir hastaneden alınmış ve Başhekim tarafından onaylanmış sağlık kurulu raporu,
4) Afet ve can güvenliği durumlarında yetkili makamlardan alınan belge,
5) Kamu kurumlarında çalışan personel için kurum resmi yazısı.
Özel Öğrencilik Süresi
MADDE 6- (1) Özel öğrencilik süresi, sağlık, güvenlik ve afet durumlarında bu koşulların
devam ettiği süreyle, diğer durumlarda ise her defasında aralıklı veya sürekli olarak bir eğitimöğretim yılı ile sınırlıdır. Bir yıllık süre, 4’üncü maddenin 2’inci fıkrasında belirtilen şartların
sağlanması koşuluyla ilgili birim akademik yönetim kurulu kararı ile dönemler halinde mezuniyete
kadar uzatılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim
Öğrencinin Hak ve Yükümlülükleri
MADDE 7- (1) Özel öğrencilikte öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim
kurumuna öder.
(2) Özel öğrenci statüsündeki tüm öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri
toplamı, ilgili Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenen bir yarıyılda
alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.
(3) Özel öğrenci statüsü süresince, misafir olduğu üniversitenin diplomaya veya statüye
yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(4) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı
dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir.

Düzce Üniversitesi Öğrencilerinin Diğer Üniversitelerden Ders Alması
MADDE 8- (1) Üniversitemiz ön lisans ve lisans öğrencileri, öğrencilik statüleri devam
etmek kaydıyla, başka bir üniversitenin ön lisans ve lisans programından aşağıdaki koşullar ile
"özel öğrenci" olarak ders/dersler alabilirler.

a) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrencinin almak
istediği derslere ait ilgili bölüm başkanlığı tarafından onaylı kredi ve içeriklerini gösteren dokümanı
dilekçesine ekleyerek kayıtlı olduğu akademik birime akademik takvimde belirtilen ilgili dönemin
kayıt yenileme döneminden en az 15 (onbeş) gün öncesine kadar başvuru yapması gereklidir. Tıp
Fakültesi 4.,5.,6. sınıf öğrencilerinin ise özel öğrencilik kapsamında almak istedikleri stajlar için, en
az staj başlangıç tarihinden 15 (onbeş) gün öncesine kadar kayıtlı olduğu akademik birime başvuru
yapmaları gereklidir.
b) İlgili akademik birim yönetim kurulu, özel öğrenci başvurularını, öğrencinin özel öğrenci
olarak başka bir üniversitenin ön lisans veya lisans programlarından almak istediği, ders/derslerin
kendi programındaki ders/derslerle içerik ve kredi bakımından en az %80 eşdeğer olup olmadığına
ve hangi ders/dersleri alabileceğine, kaç öğretim yarıyılı/yılı gideceğine, bölüm başkanlığının
görüşü de değerlendirilmeye alınmak suretiyle kabulü veya reddine karar verir. Kabulü halinde,
başvuru sahibi özel öğrenciliğe hak kazanır.
c) İlgili akademik birim yönetim kurulu kararının Senatoda görüşülerek uygun bulunması
halinde, öğrencinin bu durumu, gitmek istediği üniversitesine bildirilir, özel öğrencilik her iki
üniversite Senatolarının olumlu kararı ile kesinleşir.
ç) Başka üniversitelerden özel öğrenci olarak ders alan Üniversitemiz öğrencilerinin, almış
oldukları derslerin intibakları Üniversitemiz Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları
kapsamında ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
d) Özel öğrencilik talebinde bulunan öğrenci, özel öğrenci olarak aldığı ders/derslerin yanı
sıra, Üniversitemizdeki programlarından da ders almayı sürdürebilir. Bu durumda özel öğrenci
olarak aldığı ders veya derslerin kredileri ile kendi programındaki aldığı derslerin kredileri toplamı,
Düzce Üniversitesi Ön Lisans ile Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde belirtilen
kredi limitlerini aşamaz.
e) Başka bir üniversiteden alınan derslere ilişkin başarı notlarının Düzce Üniversitesi’ndeki
karşılıkları, ilgili diploma programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
Diğer Üniversite Öğrencilerinin Üniversitemizden Ders Alması
MADDE 9- (1) Başka bir üniversitenin ön lisans veya lisans öğrencilerinin Üniversitemiz
eşdeğer programlarından “özel öğrenci” olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:
a) Özel öğrenci olarak, Üniversitemizden ders almak isteyen başka bir yükseköğretim kurumu
öğrencisi, kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu ve senato kararını
dilekçesine ekleyerek akademik takvimde belirtilen ilgili dönemin kayıt yenileme döneminden en
az 15 (onbeş) gün öncesine kadar Üniversitemizin ilgili akademik birimine başvuru yapması
gerekir. Tıp Fakültesi 4.,5.,6. sınıf öğrencilerinin ise özel öğrencilik kapsamında almak istedikleri
stajlar için, en az staj başlangıç tarihinden 15 (onbeş) gün öncesine kadar Üniversitemiz Tıp
Fakültesi Dekanlığına başvuru yapmaları gereklidir.
b) Üniversitemizin ilgili akademik birim yönetim kurulu özel öğrenci başvurularını, bölüm
başkanlığının görüşünü de alarak değerlendirir ve başvurunun kabulü veya reddine karar verir.
Kabulü halinde başvuru sahibi özel öğrenciliğe hak kazanır.
c) Öğrencinin Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve
başarı değerlendirmesi Düzce Üniversitesi’nin ilgili eğitim-öğretim yönetmeliği hükümlerine göre
yapılır.
ç) Üniversitemize özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrencilere geçici olarak özel öğrenci
kimlik kartı verilir. Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciler, özel öğrenci kimlik kartını kayıt
yaptırdıkları akademik birime teslim ederler. İlgili akademik birim ise özel öğrenciliği sona eren

öğrencilerin özel öğrenci kimlik kartlarını dönem sonunda Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na teslim etmek zorundadır.
d) Her eğitim-öğretim yılında ilgili dönem için özel öğrenci kontenjanları, diploma
programının ilgili yılına ait öğrenci kontenjanının %5’ini geçemez. Özel durumlar sebebiyle
yapılacak başvurularda ise özel öğrenci kontenjanı dışında değerlendirmeye alınır.
e) Özel öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu ilgili yarıyıl sonunda; ilgili akademik
birimce öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yazılı olarak bildirilir.
Mezun Öğrencilerin Üniversitemizden Ders Alması
MADDE 10- (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumu mezunu adayların Düzce
Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans programında ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:
a) Öğrencinin Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü süre içerinde kayıt, kabul, devam,
sınav ve başarı değerlendirmesinde Düzce Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri
hükümleri uygulanır.
b) İlgili dönem sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu; ilgili akademik birim
tarafından onaylı transkript verilir.
c) Mezun öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı / öğrenim tutarı dönem kredi yüküne göre
belirlenir.
Özel Öğrenci Statüsünün Sona Ermesi
MADDE 11- (1) Özel öğrencilik statüsünden faydalanma şartlarının ortadan kalkması
üzerine, ilgili yönetim kurulunun “özel öğrenci statüsünün sona ermesi” gerektiği yönünde karar
vermesi halinde kayıt işlemindeki süre dikkate alınmaksızın özel öğrenci statüleri sona erer.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 12- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri,
senato kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 13- (1) Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 03.06.2010 tarih ve 2010/76 sayılı kararı
ile kabul edilen “Düzce Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu yönerge Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 14.01.2016 tarih ve 2016/7
sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu yönerge hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

