
 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 
ÖNLİSANS VE LİSANS ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

(Senato 31 Aralık 2014) 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı özel öğrenci statüsünde; başka üniversitelerden Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesinde ders alacak olan önlisans veya lisans öğrencileri ile başka bir üniversiteden ders alacak olan Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi önlisans veya lisans öğrencilerine ilişkin husus ve hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında 

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi 
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22. Maddesi ve KSÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 
53. 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 yüksekokul yönetim 
kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

c) Özel Öğrenci: (Değişik:Senato-01/06/2016-14) 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, 

ç) Yönetmelik: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğini,  

ifade eder. 

Ortak Hükümler 

MADDE 4- (1) Özel öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvuran öğrencinin başvurusunun Üniversite Senatosu 
tarafından kabulünü müteakip, öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine birim 
yönetim kurulunun kararı ile yapılır ve alınan karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. 

 (2) Başka üniversitenin öğrencisi iken üniversitemizden ders almak isteyen öğrencinin ve üniversitemize bağlı 
birimlere kayıtlı olup, başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencinin; almak istediği ders veya derslerin, kendi 
programındaki ders veya derslere içerik bakımından denk olması gerekir. 

(3) Özel öğrencilerin, ders alma ve bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı gibi hususlar, öğrencisi 
oldukları üniversitelerin yönetmeliklerinde belirlenen esaslar dahilinde yapılır. 

(4) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrenim süresinden sayılır. 

(5) Özel öğrenci olarak ders aldığı üniversitenin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından 
yararlanamaz. 

(6) Öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder. 

(7) 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. 

 (8) Öğrencilerin özel öğrenci statüsündeki öğrenim süreleri ilgili üniversitelerin yetkili kurul kararları ile belirlenir. 
Üniversitelerin yetkili kurullarının süre belirlememesi durumunda özel öğrenci statüsü normal eğitim-öğretim süresi sonuna 
kadar devam eder. 

(9) Özel öğrenciye sadece kayıtlı olduğu dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bunun 
haricinde hiçbir belge ve unvan verilmez. 

(10) Özel öğrenci olarak ders alanlar, sonraki yıllarda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine kayıt olmaları 
halinde başarılı oldukları dersler için, muafiyet isteyebilirler. 

(11) Özel öğrenci olarak başvuru yapabilmek için, sağlık, aile ve çalışma gibi bir mazeretinin bulunması veya ilgili 
birim yönetim kurulunca uygun görülen başka bir mazeretinin bulunması gerekir.  

(12) Özel öğrenci olarak müracaatta başarı şartı aranmaz. 

(13) Normal eğitim-öğretim süresini aşanlar özel öğrencilik için başvuruda bulunamazlar. 

(14) (Yürürlükten kaldırıldı:Senato-01/06/2016-14) 



(15) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim 
kurumuna öderler. 

Başvuru, Kabul ve Eğitim – Öğretim 

MADDE 5- (1) Özel öğrencilik başvurusu öğrencinin dilekçesi ile kayıtlı olduğu birim yönetim kuruluna yapılır. 
Birim yönetim kurulu uygun gördüğü başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir. Özel öğrencilik, üniversite 
senatosunun kabulü ile gerçekleşir. 

(2) Özel öğrencilik başvuruları, üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders kayıt süresi sonuna kadar 
yapılır. Bu süreden sonra yapılan başvurular bir sonraki dönem için değerlendirmeye alınır. 

(3) Diğer üniversite öğrencilerin, üniversitemize özel öğrencilik başvurusu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 
yapılır ve bu başvurularda aşağıdaki belgeler istenir; 

a) Öğrenci dilekçesi 
b) Birim yönetim kurulunun veya üniversite senatosunun olumlu kararı,  
c) Öğrenci belgesi,  
d) Mazeret durumunu gösterir belge 
e) Nüfus Kimlik fotokopisi 

(4) Özel öğrencilerin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav ve başarı 
değerlendirmesinde üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

(5) Her yarıyıl sonunda ilgili öğrencinin aldığı derslerin, adının ve başarı notlarının topluca yazıldığı belge, ilgili 
birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kayıtlı olduğu kuruma Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gönderilir. 

(6) Üniversitemize özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından geçici 
misafir öğrenci kimlik kartı verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu kimlik kartını iade eder. 

(7) Özel öğrencilik süresince, öğrencinin üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder. 

(8) Üniversitemizden ders alan özel öğrenciler birim ders programlarında çakışan dersleri alamazlar. 

(9) Özel öğrenciler, öğrenci otomasyonuna “özel öğrenci” olarak kaydedilir ve ders kaydı yapılır. 

(10) Üniversitemiz öğrencilerinin başka üniversitelerden özel öğrenci olarak almış oldukları derslerin intibakları, 
ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır. 

MADDE 6- (1) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil 
eden bir fiil nedeniyle ceza alması ve birim yönetim kurulunun, özel öğrencilik statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde 
karar vermesi durumunda özel öğrencilik statüsü sona erer. 

MADDE 7- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri, üniversitemiz 
Senato Kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük ve Yürütme  

MADDE 8- (1) Bu yönerge Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9- (1) Bu yönerge hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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