KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL VE MİSAFİR ÖĞRENCİ KAYIT/KABUL YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken,
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki aynı düzeydeki diploma programlarından ders almak
isteyen başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki diploma programına kayıtlı öğrenciler ile
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki önlisans ve lisans programlarına kayıtlı olup, başka bir
yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki diploma programından ders almak isteyen öğrencilerin özel
ve misafir öğrencilik koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Yönerge; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” ile “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen:
a) Birim: Üniversite bünyesindeki ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
b) Birim Yönetim Kurulu: Üniversite bünyesindeki fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu
yönetim kurulunu,
c) Misafir öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, mezuniyet aşamasında
olan, kendi kurumunda aldığı derslerle birlikte alamadığı ders/dersleri almak üzere, kayıtları kendi
üniversitelerinde kalmak şartıyla, farklı bir yükseköğretim kurumunda bu derslere devam etme imkânı
tanınan öğrenciyi,
ç) Özel öğrenci: Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumunun önlisans/ lisans diploma programına
kayıtlı olup, başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki eşdeğer programından ders alan
öğrenciyi,
d) Rektörlük: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
g) Üniversite Yönetim Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ğ) Yarıyıl: Bir akademik yıldaki güz veya bahar dönemini,
ifade eder.
A-Özel öğrenciler
Genel ilkeler
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Madde 4- (1) (Değişiklik: 13/09/2018 tarihli ve 13 sayılı Senato Kararı) 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, ödemesi gereken öğrenim ücretini/katkı payını tam olarak
ödemeye devam eder. Özel öğrenci olarak eğitim öğretim gördüğü döneme ait öğrenim ücreti/katkı payını
yatırmayan öğrencilerin ders intibakları yapılmaz.
(5) Özel öğrencilik durumu güz ve bahar yarıyıllarını kapsar, yaz okulunda özel öğrenci statüsünde
ders alınmaz.
(6) (Değişiklik: 13/09/2018 tarihli ve 13 sayılı Senato Kararı) Üniversitenin önlisans ve lisans
programlarına kayıtlı öğrencilerin, başka bir üniversite bünyesindeki önlisans ve lisans programlarından
“özel öğrenci” olarak ders alabilmeleri için;
a) Kendisi, eşi veya birinci derece hısımlarının ağır sağlık sorunlarını, resmi sağlık kurumlarından
alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri,
b) Eşi veya birinci derece hısımlarının vefatını resmi raporla belgelendirmeleri,
c) Eş durumunu belgelendirmeleri,
d) Diğer mazeretleri nedeniyle özel öğrenci kapsamında ders alma talebinde bulunan öğrencilerin,
mazeretlerini belgelendirmeleri halinde durumları birim yönetim kurullarında değerlendirilir.
(7) Mazereti kabul edilen öğrenci, en fazla iki yarıyıl özel öğrenci olarak ders alabilir. Öğrenci,
mazeretinin devamını belgelendirmesi halinde, bu süre birim yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir. Özel
öğrencilikte;
a) Önlisans programlarında bu süre her defasında iki yarıyıl uzatılabilir ve öğrenci normal
ders yükünün %50’si kadar ders alabilir.
b) Lisans programlarında bu süre her defasında iki yarıyıl uzatılabilir ve özel öğrencilik
süresini ikinci ve daha fazla uzatan öğrenci normal ders yükünün %50’si kadar ders
alabilir.
(8) Özel öğrenci, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde en fazla iki dönem ders alabilir.
(9) Aynı düzeyde başka bir üniversiteden gelerek Üniversitede özel öğrenci olarak ders almak
isteyen öğrenci, kayıtlı olduğu üniversitenin ilgili kurullarıyla kabul edilmesi halinde özel öğrenci olarak
kabul edilebilir.
(10) Öğrenci; bir dilekçe ekinde kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi, onaylı transkripti ve
mazeretiyle ilgili belgelerle birlikte bölüm başkanlığına müracaat eder. Bölüm başkanlığınca uygun
görülmesi durumunda özel öğrenci kapsamında alacağı derslerle birlikte bölüm görüş yazısı, ilgili birim
yönetim kurulunda değerlendirilir.
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(11) (Değişiklik: 13/09/2018 tarihli ve 13 sayılı Senato Kararı) Öğrenci, en geç özel öğrenci
olarak öğrenim göreceği yarıyılın Üniversitenin akademik takviminde belirtilen mazeretli kayıt süresinin
sonuna kadar, gerekli belgelerle birlikte ilgili bölüm başkanlığına müracaat eder. İlgili öğrencinin devam
durumu, Üniversiteye kayıt tarihinden itibaren değerlendirilir.
B- Misafir öğrenciler
Genel İlkeler
Madde 5- (1) Üniversitede öğrenim görmekte olan ve mezuniyeti için en fazla üç dersi kalan
öğrenci, misafir öğrenci olarak yönetmelikte belirtilen ders yükü sınırını geçmeyecek şekilde diğer
üniversitelerden alabilir.
(2) Misafir öğrenci kapsamında diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrenci, ilgili
üniversitenin kayıt yenileme tarihlerinde, dilekçe ile kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına müracaat eder.
İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen müracaatlar, Rektörlük aracılığıyla diğer üniversiteye
bildirilir.
(3) Aynı düzeyde başka bir üniversiteden gelerek Üniversitede misafir öğrenci olarak ders almak
isteyen öğrencinin başvurusu, ilgili rektörlük aracılığıyla Üniversitenin akademik takviminde belirtilen
ekle sil tarihlerinin sonuna kadar gönderilmesi halinde kabul edilir.
(4) Diğer üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrenciler, sadece bir yarıyıla mahsus olmak
üzere misafir öğrenci olarak en fazla 3 ders alabilirler.
(5) Misafir öğrenci statüsünde ders alma hakkı, eğitim öğretim süresince en fazla bir kez kullanılır.
Notların değerlendirilmesi
Madde 6- (1) Özel veya misafir öğrencilik süresi sona eren Üniversite öğrencisinin, bu kapsamda
aldığı derslere ait başarı notları ve ders içerikleri, eğitim gördüğü üniversiteden resmi yazıyla temin edilir.
(2) Özel öğrencilerin intibakları, program yeterlilikleri esas alınarak yapılır.
(3) Özel veya misafir öğrencilik süresi sona eren diğer üniversite öğrencilerinin, kayıtlı olduğu
derslere ait notları, ilgili üniversiteye iletilmek üzere, notların ilanından itibaren bir hafta içerisinde, ilgili
üniversiteye gönderilir.
Disiplin işlemleri
Madde 7- (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 veya misafir öğrencilik statüsünün sona ermesi
Madde 8 - (1) Özel veya misafir öğrencinin, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği” hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle uyarma cezası dışında ceza alması
halinde özel veya misafir öğrencilik statüsü sona erer.
Hüküm bulunmayan haller
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Madde 9- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Üniversite Yönetim Kurulu veya Senato kararları uygulanır.
Geçici Madde 1- (1) Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Temmuz 2017 tarihli toplantısında
alınan karar gereği; 2017 yılından önce ÖSYS sonucunda yükseköğretim kurumlarına yerleşen, 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele ederken hayatını kaybeden Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler
personeli ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olanların yükseköğretim
kurumlarında kayıtlı eş ve çocukları, talepleri halinde diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci
statüsünde eğitim alabileceklerdir. Bununla ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
düzenlenmiştir.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
Madde 10- (1) 14/12/2017 tarih ve 29 sayılı Senato toplantısında kabul edilen “Dumlupınar
Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Kayıt/Kabul Yönergesi”, bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte
yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 11- (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 –(1) Bu Yönergeye ait hükümler, Rektör tarafından yürütülür.
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