
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

Özel Öğrenci Yönergesi 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- Bu Yönerge, özel öğrenci statüsünde; 

a) Kilis 7 Aralık Üniversitesinden ders alacak yurt içinde veya yurt dışındaki başka 

yükseköğretim kurumunun ön lisans ve lisans öğrencilerine, 

b) Yurt içinde veya yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumundan ders alacak olan 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerine ilişkin hususları ve 

hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2- Bu Yönerge, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren “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- Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu, 

b) İlgili Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul veya

 meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

c) Rektör: Üniversite Rektörünü, 

d) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü, 

e) Senato: Üniversite Senatosunu, 

f) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini, 

g) Yönetmelik: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğini, 

h) Özel öğrenci: Bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi iken herhangi bir nedenle başka bir 

Yükseköğretim Kurumundan ön lisans ve lisans düzeyinde ders alan öğrenciyi, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler 

 

Özel Öğrenci Olarak Ders Alma 

MADDE 4 - (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan 

öğrencinin, özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı  

ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma 

programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. 

(2) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir. 
(3) Özel öğrencilikte öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna 

öder.  

 



(4) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi  

aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler. 
(5) 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. 

(6) Özel öğrencinin ders yükü, kayıtlı olduğu üniversitenin ön lisans, lisans eğitim 

öğretim sınav yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. Devam, sınav ve başarı 

değerlendirmesinde özel öğrenci olarak öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim 

kurumunun ön lisans, lisans eğitim öğretim sınav yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(7) Özel öğrencinin, özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunda 

öğrencilik hakları devam eder, ancak bu yükseköğretim kurumunun ve programın diplomaya 

yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

(8) Özel öğrenciler ders aldığı üniversitenin yönetmelik ve uygulama esaslarında 

belirtilen kurallara uymak zorundadırlar. 

(9) (Ek:01.10.2021 tarihli ve 22/05 sayılı Senato Kararı) Özel öğrencilik 

imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuru Şartları 

Başvuru Şartları 

MADDE 5- (1) Özel öğrenci statüsünden faydalanabilmek için öğrencinin; 
a) Yaşamını tehdit eden kronik bir hastalığını kurul raporuyla belgelemiş olması, 

b) Adli makamlara intikal etmiş durumunu gösterir belgeyi getirmesi, 

c) Ailesine bakmakla yükümlü olduğunu gösterir ilgili makamlardan alınan belgeyi 

getirmesi, 

d) İlgili yönetim kurulunun geçerli kabul edeceği diğer sebeplerin varlığı 

şartlarından birini taşıması gerekir. 

 

(2)(Ek: 01.10.2021 tarihli ve 22/05 sayılı Senato Kararı)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) (Ek: 01.10.2021 tarihli ve 22/05 sayılı Senato Kararı)Öğrencinin, yükseköğretim 

kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi 

mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın 

ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık 

kurulu raporu ile belgelenmiş olması. 

b) (Ek: 01.10.2021 tarihli ve 22/05 sayılı Senato Kararı)Öğrencinin, maruz kaldığı 

darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim 

kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim 

kurulunun teklifinin olması. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Üniversitemiz Öğrencilerinin Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Özel 

Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları 

 

MADDE 6- Üniversitemiz öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci 

olarak ders alabilmeleri için; 

a) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen 



öğrencinin almak istediği derslere ait transkriptini ve ders içeriklerini gösteren 

dokümanı, dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme 

döneminden bir ay öncesine kadar kayıtlı olduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokuluna başvuru yapması gereklidir. Ek: (04/12/2018 tarihli ve 25/02 sayılı 

Senato Kararı) Ancak, Senato tarafından gerekli görülen hallerde bu süre sınırlaması 

dikkate alınmaz. 

b) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği 

derslerin, kendi programındaki derslere içerik ve kredi bakımından denk olup 

olmadığına ve hangi derslerin alınacağına bölüm başkanlığı tarafından hazırlanan 

protokol çerçevesinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim 

kurulu karar verir. Kabulü halinde, Üniversitemiz Senatosunun ve diğer Üniversite 

Senatosunun olumlu kararları ile başvuru sahibi özel öğrenciliğe hak kazanır. 

c) Özel öğrencilerin, başka bir yükseköğretim kurumunda alınan derslere ilişkin başarı 

notlarının karşılıkları Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğine göre, ilgili programın bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

iletilir. 

d) (Mülga: 17/02/2016 tarih 03-2016/06 S.K.) 

e) (Mülga: 17/02/2016 tarih 03-2016/06 S.K.) 

f) (Mülga: 17/02/2016 tarih 03-2016/06 S.K.) 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

Başka Yükseköğretim Kurumundan Üniversitemizde  

Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları 
 

MADDE 7- Başka yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Üniversitemiz programlarından özel 

öğrenci olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır: 

a) Özel öğrenci olarak, Üniversitemizden ders almak isteyen başka bir yükseköğretim 

kurumu öğrencisi, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun senato kararı, disiplin 

durumunu gösterir belge ve ders protokolünü dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla 

ilişkin kayıt yenileme döneminden bir ay öncesine kadar Üniversitemizin ilgili 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvuru yapmalıdır. Ek: (04/12/2018 

tarihli ve 25/02 sayılı Senato Kararı) Ancak, Senato tarafından gerekli görülen hallerde 

bu süre sınırlaması dikkate alınmaz. 

b) İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu, özel öğrenci 

başvurularını, bölüm başkanlığının görüşünü alarak değerlendirir ve başvurunun kabulü 

veya reddine karar verir. Kabulü halinde, Üniversitemiz Senatosunun kararı ile başvuru 

sahibi özel öğrenciliğe hak kazanır. 

c) Özel öğrenciliğe hak kazananlar; üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süreler 

içerisinde ders kaydı için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Ek: (04/12/2018 

tarihli ve 25/02 sayılı Senato Kararı) Ancak, Senato tarafından gerekli görülen hallerde 

ders kaydı için öngörülen süre sınırlaması dikkate alınmaz. 

d) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci başvurularında orjinali 

Türkçe olmayan tüm belgelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunda Türkçeye 

çevrilmiş onaylı kopyaları eklenmelidir. 

e) Türkçe öğretim yapan programlara özel öğrenci olarak başvuruda bulunan yabancı 

uyruklu öğrencilerin Türkçe dil düzeylerinin yeterli olduğunu Üniversitemizin 

“Uluslararası Öğrenci Kabulü Yönergesi’’ hükümleri çerçevesinde belgelendirmeleri 



gerekir. 

f) Özel öğrencinin başarı durumu, yarıyıl sonunda; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 

öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yazılı olarak iletilir. 

g) (Ek: 01.10.2021 tarihli ve 22/05 sayılı Senato Kararı) Yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkânından en 

fazla iki dönem yararlanabilir. 

ALTINCI BÖLÜM  

Özel Öğrenci Statüsünün Sona Ermesi 

MADDE 8- (1) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumundan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması, 

 

(2) Özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması üzerine, ilgili 

yönetim kurulunun, özel öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi 

halinde özel öğrenci statüsü sona erer. 
 

MADDE 8/A(Ek:01.10.2021 tarihli ve 22/05 sayılı Senato Kararı) Yükseköğretim 

Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, 

Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek 

Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriye’den Yatay Geçiş İçin İstenen Belgelere Sahip olmayan 

öğrencilerin Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları 

 

 (1) (Ek:01.10.2021 tarihli ve 22/05 sayılı Senato Kararı) 2013-2014 eğitim öğretim 

döneminde Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş 

Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hariç bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı 

uyruklu öğrencilerden başvuru ve kabul şartlarında istenen belgeleri ibraz edemeyenler özel 

öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir. Bu dönem sonunda belgelerini ibraz 

edemedikleri takdirde ilişikleri kesilir.  

 

(2) (Ek: 01.10.2021 tarihli ve 22/05 sayılı Senato Kararı) Daha önce Ek Madde-2 

kapsamında özel öğrenci olup 2021-2022 öğretim yılı sonu itibarı ile başvuru ve kabul 

şartlarında istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin ilişikleri kesilir. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 9- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, 

senato kararları ve ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu kararları 

uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 10- Bu Yönerge Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11- Bu Yönerge hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür. 


