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ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ  

ÖN LİSANS VE LİSANS ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 - Bu yönergenin amacı, Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bir başka 

yükseköğretim kurumunda, bir yükseköğretim kurumu öğrencilerinin ise Adıyaman 

Üniversitesinde özel öğrenci olarak öğrenim görebilmeleri için gerekli usul ve esasları 

belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - Bu yönerge, Adıyaman Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerden bir başka 

yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler ile bir yükseköğretim 

kurumunun ön lisans ve lisans öğrencilerden Adıyaman Üniversitesinde özel öğrenci öğrenim 

görmek isteyen öğrencileri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14. maddesi ile 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 

Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 

22. maddesi ve Adıyaman Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin 38. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen; 

(1) Birim: İlgili fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu, 

(2) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, konservatuvarlarda 

konservatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, 

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

(3) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup farklı bir 

yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve 
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benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir 

yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi, 

(4) Yönetmelik: Adıyaman Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğini,  

(5) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini, 

(6) Yükseköğretim Kurumu: Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin özel öğrenci olarak 

ders alacakları yükseköğretim kurumunu veya Adıyaman Üniversitesinden ders alacak 

olan öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

MADDE 5 – Özel öğrencilik durumu ile ilgili ortak hükümler aşağıdaki gibidir. 

(1) Özel öğrencilik başvurusu yurt içi yükseköğretim kurumları içindir.  

(2) Özel Öğrenciliğe başvuru tarihleri Üniversitemiz Akademik Takvimde belirlenir. 

(3) Özel öğrenci olarak başvuru yapabilmek için, sağlık, güvenlik, aile, çalışma veya ilgili 

birim yönetim kurulunca uygun görülen bir mazeret durumunun bulunması gerekir. 

(4) Özel öğrenci olarak müracaatta başarı şartı aranmaz. 

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

(6) Özel öğrenci, öğrenim ücretini / katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna 

öder. 

(7) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı 

dil olan programlardan ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu 

belgelemeleri gerekir. 

(8) Özel öğrenci, ders aldığı yükseköğretim kurumunun diploma hakkından faydalanamaz. 

(9) Özel öğrencilik hakkından vazgeçmek isteyen öğrenci ilgili birime başvuru yaparak iptal 

isteyebilir. İlgili Birimin üst yazısı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından iptal 

işlemi yapılır. 
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(10) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine 

göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması ve/veya birim yönetim kurulunun, özel 

öğrencilik statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi durumunda özel 

öğrencilik durumu sona erer. 

(11) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. 

Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığının kararıyla uzatılabilir: 

a) 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) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu 

yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite 

yönetim kurulunun teklifinin olması. 

(12) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, 

özel öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilir.” 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gelen Öğrenci 

MADDE 6- (1) Bir yükseköğretim kurumunun ön lisans ve lisans öğrencileri, Adıyaman 

Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarında özel öğrenci statüsünde öğrenim görebilirler. Bunun 

için öğrencinin yükseköğretim kurumu ile üniversitemizin onayı gereklidir. 

(2) Bir yükseköğretim kurumu öğrencisinin gelen özel öğrenci başvurusu ilgili birime 

yapılır ve bu başvuruda aşağıdaki belgeler istenir; 

a) Başvuru dilekçesi 

b) İlgili kurulların olumlu kararı 

c) Mazeret durumunu gösterir belge 

ç) Not Durum Belgesi (Transkript)  

d) Alacağı dersleri gösteren onaylı ders kayıt formu 

e) Disiplin cezası almadığını gösterir belge (Not durum belgesinde yazılı olmayanlar 

için) 
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(3) Gelen özel öğrenci başvurusu ilgili birim yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. 

Uygun görülen başvurular onay için Senato’ya sunulur. Senato tarafından onay verilen başvurular 

kayıt için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.  

(4) Gelen özel öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından “Öğrenci Kimlik Kartı” 

verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu kimlik kartını iade eder. 

(5) Gelen özel öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Öğrenci Bilgi 

Sistemine “Özel Öğrenci” olarak kaydedilir. 

(6) Gelen özel öğrenciye bölümü tarafından danışman atanır. Ders kaydı kendisine atanmış 

olan danışman onayı ile yapılır. 

(7) Gelen özel öğrencinin üniversitedeki öğrencilik hakları özel öğrencilik süresince devam 

eder. 

(8) Gelen özel öğrencilerin Üniversitede öğrenim gördüğü süre içerisinde; ders alma, devam,  

sınav ve başarı değerlendirmesinde Üniversitemiz Mevzuat Hükümleri geçerlidir. 

    (9) Öğrencinin; almak istediği ders veya derslerin, kendi programındaki derslerin içeriği ile 

uygun bulunması, AKTS veya ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması gerekir. 

(10) Gelen özel öğrenciler ders programlarında çakışan dersleri alamazlar. Çakışan dersler 

için ulusal AKTS veya ulusal kredisinin eşit ya da yüksek olması ve ders içeriklerinin de bölüm 

başkanlığınca uygun bulunması durumunda Üniversitenin diğer bölüm/programlarından ders 

alabilirler. 

(11) Her yarıyıl sonunda, gelen özel öğrencinin başarı notlarının yer aldığı Not Durum 

Belgesi (transkript) özel öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı tarafından gönderilir. 

(12) Gelen özel öğrenci statüsündeki erkek öğrencilerin askerlik sevk-tehir işlemleri 

yapılmaz. 

(13) Gelen özel öğrenciler, sonraki yıllarda Adıyaman Üniversitesine kayıt olmaları hâlinde 

başarılı oldukları dersler için intibak isteyebilirler. Bu durumda üniversitemiz mevzuat hükümleri 

kapsamında değerlendirilme yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Giden Özel Öğrenci 
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MADDE 7 – (1) Üniversitemiz ön lisans ve lisans öğrencileri özel öğrenci statüsünde bir 

başka yükseköğretim kurumunun ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bunun 

için Üniversitemiz ile öğrenim göreceği yükseköğretim kurumunun onayı gereklidir. 

(2) Giden özel öğrenci başvurusu ilgili birime yapılır ve başvuruda aşağıdaki belgeler 

istenir: 

a) Başvuru dilekçesi 

b) Mazeret durumunu gösterir belge 

c) Alacağı dersleri gösteren onaylı ders kayıt formu  

(3) Giden özel öğrenci başvurusu ilgili birim yönetim kurulunda görüşülerek karara 

bağlanır. Uygun görülen başvurular onay için Üniversitemiz Senatosuna sunulur. Üniversitemiz 

Senatosu tarafından uygun görülen kararlar; ilgili birim tarafından öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim kurumuna bildirilir.  

(4) Giden özel öğrencilerin almış oldukları derslerin intibakları ilgili birim yönetim kurulu 

kararı ile yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 8 - Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, 

Adıyaman Üniversitesi Senato kararları ve Birim Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 9 - Bu yönerge, Adıyaman Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10 - Bu yönerge hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür. 


