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MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –(1) Bu yönergenin amacı, özel öğrenci statüsünde ön lisans ve lisans düzeyinde ders alma
ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge; ön lisans ve lisans düzeyinde özel öğrenci statüsünde Üniversitemizden
ders alacak olan diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri ile özel öğrenci statüsünde başka bir
yükseköğretim kurumundan ders alacak olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi ön lisans ve lisans
öğrencilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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 Yönetmelik ve Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
b) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim
kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
c) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı,
kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi
üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı
tanınan öğrenciyi,
d) Sağlık Sorunları: Devlet hastanelerinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenen, öğrencinin
yaşamını tehdit eden kronik bir hastalığını veya bağımsız yaşamını engelleyen nörolojik ve kas-iskelet
sorununu,
e) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı hariç ön lisans programlarının en az bir, lisans programlarının en az iki
yarıyılını tamamlayanlar özel öğrenci olarak başvuru yapabilirler. Ancak, lisans düzeyinde eğitim alan
ve haklı ve geçerli bir mazereti olduğu ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler ikinci
yarıyıldan itibaren özel öğrenci olarak eğitime başlayabilmek için başvuru yapabilirler.
(2) Özel öğrencilik süresi en fazla iki yarıyıldır. Bu süre ilgili birimin yönetim kurulu kararı her defasında
en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
(3) Birinci derece yakınının yaşamını tehdit eden veya bağımsız yaşamını engelleyen hastalığının
bulunduğunu tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler özel öğrenci
olarak başvuru yapabilirler.
(4) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen Üniversitemiz öğrencileri ile diğer öğrencilerin, almak
istedikleri derslerin kendi programındaki ders veya derslere içerik bakımından denk olduğuna, bu ders
veya dersleri alabileceklerine ilişkin kayıtlı oldukları birimin yönetim kurulunun kararı olması gerekir.
(5) Özel öğrenciler, izledikleri derslerin bütün koşullarını yerine getirmeleri gerekir.
(6) Özel öğrencilerin alabilecekleri ders yükü toplamı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ön lisans ve
Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen bir yarıyılda alınabilecek maksimum limitleri
geçemez.
(7) Öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesinin diplomaya veya statüye
yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(8) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar harç ücretlerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna
öderler.
(9) Özel öğrenci statüsünde ders alan erkek öğrencilerin askerlik sevk-tehir işlemi kayıtlı olduğu
üniversitesi tarafından yapılır.
(10) Yabancı dil hazırlık sınıfına özel öğrenci kabul edilmez ve gönderilmez.
(11) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan
programlara başvuru yapabilmesi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen düzeyde yabancı dil bildiğini
belgelendirmesi gerekir.
(12) Disiplin cezası almış olan öğrenciler özel öğrenci statüsünde başvuru yapamazlar.
(13) Özel öğrencilikte geçirilen süre öğrenim süresine dâhildir.
(14) Özel öğrencilik statüsünde ancak eşdeğer programlardan ders alabilir.
(15) Özel öğrenci olarak başvuru sonuçları ilgili birimin yönetim kurulunca en geç 5 (beş) iş gününde
sonuçlandırılarak ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üniversitemiz öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından ders almaları
MADDE 6 - (1) Üniversitemiz öğrencilerinin özel öğrenci statüsünde diğer yükseköğretim
kurumlarından ders almak üzere başvurularında aşağıdaki belgeler istenir.
a) Gideceği üniversiteyi, ders alacağı akademik birimi ile programını, kaç dönem ders almak istediğini
ve almak istediği dersleri ve kredilerini belirten dilekçe,
b) Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge,
c) Yabancı dil ile eğitim verilen bir programdan ders alacaklar için yabancı dil yeterliliğini gösterir
belge,
d) Alacağı derslerin içeriklerini gösterir belge,
e) Transkript,
f) Sağlık sorunları nedeniyle başvurularda sağlık kurulu raporu,
g) Afet veya can güvenliği durumlarında yetkili makamlardan alınan belge,
h) Diğer mazeret durumlarında mazeretini gösterir belge.
(2) Özel öğrenci olarak başka yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciler aynı anda kayıtlı
oldukları programdan da ders alabilirler. Ancak, bu şekilde alınan derslerin toplam ders yükü,
öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılda alabileceği toplam ders yükü limitini aşamaz.
(3) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrencilerin, intibak işlemleri için özel öğrenci olduğu
yükseköğretim kurumundan aldığı onaylı transkripti en geç takip eden eğitim öğretim döneminin ders
ekleme-silme tarihi bitimine kadar kayıtlı olduğu birime teslim etmeleri gerekir.
(4) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin, kayıtlı oldukları
programından, o yarıyılda ders alıp almadıklarına bakılmaksızın programın katkı payını yatırarak kayıt
yenileme işlemini gerçekleştirmeleri gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Üniversitemizden ders almaları
MADDE 7 - (1) Özel öğrenci statüsünde öğrenci alınıp alınmayacağına ilgili birimin yönetim kurulu
kararı verir.
(2) Özel öğrenci olarak Üniversitemiz ortamını, kültürünü, kazanımını edinmek isteyen öğrencilerin
GANO’su en az 2,50 veya üstü olması, başarısız veya alamadığı dersinin bulunmaması gerekir.
(3) Sağlık, güvenlik, afet vb. nedenlerle özel durumu olduğuna İlgili birimin yönetim kurulunca karar
verilenlerden GANO ve ders durumu şartı aranmaz.

(4 Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerin Üniversitemizden özel öğrenci
statüsünde ders almak üzere başvurularda aşağıdaki belgeler istenir.
a) Başvurmak istediği programı, hangi kapsamda başvurmak istediği, kaç dönem ders almak istediği
ve almak istediği dersleri belirten dilekçe,
b) Kayıtlı olduğu akademik birimden özel öğrenci statüsünde ders alabileceğini belirten yönetim kurulu
kararı,
c) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,
d) Eğitim dili yabancı dil olan programlardan ders almak isteyenlerin yabancı dil yeterlilik belgesi,
e) Sağlık sorunu beyan edenlerin sağlık kurulu raporu,
f) Afet veya can güvenliği durumu beyan edenlerin yetkili makamlardan aldıkları belge,
g) Diğer mazeret durumlarında mazeretini gösterir belge.
(5) Özel öğrenciliği sona eren öğrencilerin, aldıkları dersler ve başarı durumları ilgili akademik birim
tarafından, öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yazılı olarak bildirilir.
(6) Özel öğrenci olarak başvurular, en geç sonraki yarıyılın/yılın ders başlangıç tarihinden 15 (on beş)
gün öncesine kadar ilgili birime şahsen veya posta yolu ile yapılır.
(7) Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
(8) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrencilere, aldıkları dersleri gösteren transkript verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve son hükümler
Özel öğrencilik statüsünün sona ermesi
Madde 8 – (1) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması halinde özel öğrencilik statüsü sona erer.
(2) Özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması durumunda, ilgili birimin
yönetim kurulu öğrencinin özel öğrencilik statüsüne son verebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, senato
kararları ve ilgili birimin yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.
Bu Yönerge, Üniversitemiz Senatosunca 15.02.2017 tarihinde kabul edilmiştir.

