SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Özel Öğrenci Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1-(1) Bu Yönerge, özel öğrenci statüsünde;
a) Süleyman Demirel Üniversitesi’nden ders alacak yurt içinde veya yurt dışındaki başka
yüksek öğretim kurumunun ön lisans ve lisans öğrencilerine,
b) Yurt içinde veya yurt dışındaki başka yüksek öğretim kurumundan ders alacak olan
Süleyman Demirel Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerine
ilişkin hususları ve hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) 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- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu
b) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
c) Rektörlük: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünü,
d) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
f) Yönetmelik: Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
MADDE 4–(1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci farklı bir yükseköğretim ortamı,
kültürü, kazanımı elde etmek için veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle, kaydı kendi
üniversitesinde kalmak şartıyla her iki üniversitenin ilgili birim yönetim kurullarının uygun
görmesi halinde özel öğrenci olabilir. (17/02/2017 tarihli ve 467/5 sayılı Senato Kararı)
(2) Özel öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ders alıp almadıklarına
bakılmaksızın, öğrenci katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.
(3) Mülga: (30/06/2014 tarihli ve 428/15 sayılı Senato Kararı).
(4) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin yabancı dilde öğretim
yapan programlardan özel öğrenci statüsünde ders alabilmeleri için yabancı dil
düzeylerinin yeterli olduğunu Üniversitemiz yönetmelik hükümleri çerçevesinde
belgelemeleri gerekir.
(5) Özel öğrenci, aynı yarıyılda, ders programının çakışmaması şartıyla, kendi
yükseköğretim kurumundan ders almayı sürdürebilir.
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(6) Özel öğrencilik süresi, özel öğrenci olunan yükseköğretim kurumunun farklı oluşuna ve
alınan ders sayısına bakılmaksızın, öğrencinin kayıtlı olduğu programda tabi olduğu
eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen öğrenim süresinden sayılır.
(7) 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 önlisans, lisans eğitim öğretim sınav yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(8) Özel öğrencinin, özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunda öğrencilik
hakları devam eder, ancak bu yükseköğretim kurumunun ve programın diplomaya veya
statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üniversitemiz Öğrencilerinin Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Özel Öğrenci
Statüsüyle Ders Almaları
MADDE 5-(1)Üniversitemiz öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci
olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:
a) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrencinin
almak istediği derslere ait bölüm tarafından onaylı kredi ve içeriklerini gösteren
dokümanı dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme döneminden
on (10) gün öncesine kadar kayıtlı olduğu birime başvuru yapması gereklidir. Tıp
Fakültesi 4.,5.,6. Sınıf öğrencileri ile Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin
özel öğrencilik kapsamında almak istedikleri stajlar için, en geç staj başlangıç tarihinden
1 ay öncesine kadar kayıtlı olduğu birime başvuru yapmaları gereklidir.
b) İlgili birim yönetim kurulu, özel öğrenci başvurularını, bölüm başkanlığının görüşünü
alarak değerlendirir ve başvurunun kabulü veya reddine karar verir. Kabulü halinde,
başvuru sahibi özel öğrenciliğe hak kazanır.
c) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği
derslerin, kendi programındaki derslere içerik ve kredi bakımından denk olup olmadığına
ve bu dersleri alıp alamayacağına birim yönetim kurulu karar verir.
d) Özel öğrencilerin, yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda alınan derslere ilişkin
başarı notlarının Üniversitemizdeki karşılıkları Erasmus Değişim Programında uygulanan
dönüşüm tabloları kullanılarak, yurt içindeki bir yükseköğretim kurumunda alınan
derslere ilişkin başarı notlarının Üniversitemizdeki karşılıkları, Farabi Değişim
Programında uygulanan dönüşüm tabloları kullanılarak ilgili programın bağlı olduğu
birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başka Yükseköğretim Kurumundan Üniversitemizde Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Alma
MADDE 6-(1) Başka bir 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 fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu
kararını dilekçesine ekleyerek en geç ilgili eğitim öğretim yarıyılının ilk haftası içinde
Üniversitemizin ilgili birimine başvuru yapmalıdır. Tıp Fakültesi 4.,5.,6. Sınıf öğrencileri
ile Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin özel öğrencilik kapsamında
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almak istedikleri stajlar için, en geç staj başlangıç tarihinden 1 ay öncesine kadar kayıtlı
olduğu birime başvuru yapmaları gereklidir.
b) İlgili birim yönetim kurulu, özel öğrenci başvurularını, bölüm başkanlığının görüşünü
alarak değerlendirir ve başvurunun kabulü veya reddine karar verir. Kabulü halinde,
başvuru sahibi özel öğrenciliğe hak kazanır.
c) Her eğitim/öğretim yılı için özel öğrenci kontenjanları, programın başvurulacak yarıyıla
ait kayıtlı öğrenci sayısının %5’ini geçemez.
d) Yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından özel öğrenci başvurularında orijinali 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 “Yurt
Dışından Yabancı Öğrenci Kabulü Hakkında Yönerge’’hükümleri çerçevesinde
belgelendirmeleri gerekir.
f) Özel öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu, yarıyıl sonunda; ilgili birimceöğrencinin
kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yazılı olarak iletilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Süre
MADDE 7- (1) Mülga: (22/10/2014 tarihli ve 432/5 sayılı Senato Kararı).
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri,
senato kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1
Mülga : (17/02/2017 tarihli ve 467/5 sayılı Senato Kararı)
Yürürlük
MADDE 10-(1) Bu Yönerge Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönergede yapılan değişiklikler ile ilgili Senato tarih ve karar sayısı;
1) 05/01/2012-364/5
Yönergenin tümü kabul edildi.
2) 01/09/2016-457/3
Yönergede değişiklik ve ekleme yapıldı)
3) 17/02/2017-467/5
Yönergede değişiklik yapıldı.
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