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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ*

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Adnan Menderes

Üniversitesine bağlı birimlerin aynı düzeydeki diploma programlarından ders almak isteyen öğrenciler ile Adnan Menderes
Üniversitesine bağlı birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup, başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki
diploma programından ders almak isteyen önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin, özel öğrencilik koşullarına ilişkin usul
ve esasları  düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Adnan Menderes Üniversitesine

bağlı birimlerin aynı düzeydeki diploma programlarından özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler ile Adnan
Menderes Üniversitesine bağlı birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup, başka bir yükseköğretim kurumunun aynı
düzeydeki diploma programından ders almak isteyen önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilere ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve, 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan“Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitm-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Yönergede geçen;
a) Birim: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı tüm fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarını,
b) Diploma Programı: Fakülte, konservatuvar, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen

yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen programları,
c) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,
ç) Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde

sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
d) İlgili Kurul: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu

yönetim kurullarını,
e) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunun önlisans veya lisans diploma programına kayıtlı öğrencisinin

başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki eşdeğer diploma programından ders alan öğrenciyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

Ortak hükümler
MADDE 5- (1) Bir başka yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken özel öğrenci olarak Adnan Menderes

Üniversitesinden ders almak isteyen öğrencinin veya Adnan Menderes Üniversitesine bağlı birimlerde kayıtlı olup, başka bir
yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrencinin;

a) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili kurulunun özel öğrenci kabulüne ilişkin olumlu kararı bulunmalıdır.
b) Özel öğrenci olarak almak istediği derslerin, kendi programındaki derslerle denk olduğuna ilişkin kayıtlı olduğu

birimin ilgili kurul kararı bulunmalıdır.
c) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler, tüm eğitim-öğretim süresince entegre sistem esasına göre

öğretimin sürdürüldüğü programlarda en fazla iki ders kurulu veya staj kurulu; diğer programlarda ise geldiği Üniversitede
kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünü aşmayacak şekilde ders alabilirler.

d) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilmez.
e) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, azami öğrenim süresi içindedir.
f) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler, katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öderler.
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Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisinin başka bir üniversiteden özel öğrenci olarak ders alması
MADDE 6- (1) Öğrencilik statüleri devam etmek kaydıyla sağlık ve benzeri çeşitli sebeplerle başka bir

yükseköğretim kurumuna özel öğrenci olarak gitmek isteyen Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, talep etmeleri ve özel
öğrenci olarak gitmek istediği yükseköğretim kurumunun ilgili kurullarınca kabul edilmesi halinde, özel öğrenci olarak diğer
yükseköğretim kurumuna gidebilirler.

(2) Söz konusu öğrencilerin gittikleri yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak aldıkları derslerin kredileri ve
notları, ilgili kurulun kararı ile Adnan Menderes Üniversitesinde kabul edilir.

Adnan Menderes Üniversitesinde özel öğrenci olarak ders alma
MADDE 7- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken sağlık ve benzeri çeşitli sebeplerle özel öğrenci

olarak Adnan Menderes Üniversitesine gelmek isteyen öğrenciler, aşağıdaki şartlar çerçevesinde Adnan Menderes
Üniversitesine kabul edilirler:.

a) Öğrencinin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan ilişiğinin kesilmemiş olması gerekir.
b) Öğrencinin, güz/bahar yarıyılı eğitim-öğretim başlangıç tarihinden en geç 1 ay önce, (varsa sağlıkla ilgili

mazeretlerde sağlık raporu, diğer mazeretlerde mazeretlerini kanıtlayan belgeleri ile)  dilekçe ile öğrenime devam etmek
istediği birime başvurması gerekir.

c) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili kurullarınca, öğrencinin özel öğrenci olarak Adnan Menderes
Üniversitesinde öğrenim görmesine ve alacağı ders ve notların kabul edileceğine ilişkin olumlu görüşüne ilişkin kararını
belgelemesi gerekir.

d) Adnan Menderes Üniversitesinde öğrenim görmek istediği birimin ilgili kurulunun, öğrencinin kabulüne yönelik
olumlu kararının olması gerekir.

e) Özel öğrenci olarak Adnan Menderes Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, Adnan Menderes Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve özel öğrencisi olduğu birimin eğitim-öğretim yönergesi
hükümlerine tabidir.

f) Özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler, Adnan Menderes Üniversitesinde öğrencilik haklarından
yararlanamazlar. Bu öğrencilerin aldıkları dersler, kredileri ve başarı durumları kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna
bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 8- Bu Yönerge, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9- Bu Yönerge hükümlerini, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

*Bu Yönerge Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 18/05/2011 gün ve 2011/08 sayılı oturumunda kabul
edilmiştir.


