MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS ÖZEL ÖĞRENCİ UYGULAMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında özel öğrenci uygulamalarına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Esaslar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi,
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğin 22 nci maddesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Esaslarda geçen;
a) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
b) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda
yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim
kurulunu,
c) Düzey: Ön lisans ve lisans diploma programlarından her birini,
ç) Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya birim yönetim kurulu tarafından
içeriklerinin aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
d) Özel Öğrenci: Kayıtlı olduğu programdan başka eşdeğer diploma programından
ders alması uygun görülen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin veya diğer üniversitelerin
öğrencilerini,
e) Sağlık Sorunları: Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenen, öğrencinin yaşamını tehdit
eden veya kronik bir hastalığını ya da bağımsız yaşamını engelleyen ruhsal veya fiziksel
sağlık sorununu,
f) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
g) Yönetmelik: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler, Başvuru ve Kabul, Eğitim-Öğretim
Ortak hükümler
MADDE 4 - (1) Özel öğrenci başvuruları her iki üniversiteye yapılmalıdır.
(2) Özel öğrenci statüsünde alınacak derslerin, kayıtlı olunan bölüm/program
eğitim-öğretim programındaki ders veya derslere; içerik, öğrenim çıktıları ve düzey
bakımından denk olduğuna, bu ders veya dersleri alabileceğine ilişkin birim yönetim kurulu
kararı gerekir.
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(2) Özel öğrenci statüsünde, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından ders
alınabilir.
(3) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı,
Yönetmelikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek azami kredi sınırını aşamaz.
(4) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrenim süresinden sayılır.
(5) Özel öğrenci olarak ders alınan üniversitenin diplomaya veya statüye yönelik
öğrencilik haklarından yararlanılamaz.
(6) Ön lisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki
yarıyılını tamamlayan öğrenciler özel öğrenci olarak başvurabilir.
(7) Yabancı Dil Hazırlık Programlarına ve Bilimsel Hazırlık Programlarına özel
öğrenci kabul edilmez ve özel öğrenci gönderilmez.
(8) Özel öğrencilik süresi en fazla iki yarıyıldır. Bu süre birim yönetim kurulunun
önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her defasında iki yarıyıl süre ile uzatılabilir.
(9) Öğrenci, katkı payını ya da öğrenim ücretini kayıtlı olduğu üniversiteye öder.
(10) Öğrenim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim dili
yabancı dil olan programa kabul edilebilmesi için yabancı dil düzeylerini Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre
belgelendirmeleri gerekir.
Üniversiteye özel öğrenci başvurusu ve kabul
MADDE 5 - (1) Özel öğrenci statüsünde Üniversiteden ders almak üzere başvurular;
a) Öğrenci belgesi,
b) Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge,
c) Not durum belgesi (Transkript),
ç) Yabancı dille eğitim yapılan bölüm/programlar için yabancı dil yeterliliğine
ilişkin belge,
d) Ders içeriklerini gösterir belge,
e) Sağlık sorunları nedeniyle başvurularda Sağlık Kurulu Raporu,
f) Afet ve can güvenliği durumlarında yetkili makamlardan alınan belge,
g) Diğer mazeret durumlarında mazeretini gösterir belge ile yapılır.
(2) Başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili birime yapılır.
(3) Adayın özel öğrenci olarak kabul edilip edilmeyeceğine, birim yönetim kurulunun
önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulunca karar verilir.
Üniversiteden özel öğrenci olarak gideceklerin başvurusu
MADDE 6 - (1) Özel öğrenci statüsünde diğer üniversitelerden ders almak üzere
başvurular;
a) Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge,
b) Yabancı dille eğitim yapılan bölüm/programlar için yabancı dil yeterliliğine ilişkin
belge,
c) Ders içeriklerini gösterir belge,
ç) Sağlık sorunları nedeniyle başvurularda Sağlık Kurulu Raporu,
d) Afet ve can güvenliği durumlarında yetkili makamlardan alınan belge,
e) Diğer mazeret durumlarında mazeretini gösterir belge ile yapılır.
(2) Başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili birime yapılır.
(3) Adayın özel öğrenci olarak gönderilip gönderilmeyeceğine, birim yönetim
kurulunun önerisi ile diğer üniversitenin kabulü şartıyla Üniversite Yönetim Kurulunca karar
verilir.
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Eğitim-öğretim
MADDE 7 - (1) Özel öğrencilerin Üniversitede öğrenim gördüğü süre içerisinde;
derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
(2) Üniversiteden ders alan özel öğrencilerin not durum belgesi, her yarıyıl sonunda
ilgili birim tarafından, kayıtlı olduğu üniversiteye iletilmek üzere Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına gönderilir.
(3) Diğer üniversitelerden özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin not durum
belgesi ilgili birime ulaştıktan sonra başarı durumları ve notları birim yönetim kurulu kararı
ile değerlendirilerek öğrenci işleri otomasyon sistemine girilir.
(4) Üniversiteye özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından geçici öğrenci kimlik kartı verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren
öğrenci, bu kimlik kartını ilgili birime iade eder.
Özel öğrencilik statüsünün sona ermesi
MADDE 8 - (1 ) Özel öğrencilik statüsü;
a) Özel öğrencilik süresi bitiminde,
b) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması durumunda,
c) Özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması üzerine,
Üniversite Yönetim Kurulunun, özel öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar
vermesi halinde sona erer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 9 - (1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili diğer mevzuat
hükümleri, Üniversite Senato Kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 - (1) Bu Esaslar, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 - (1) Bu Esaslar hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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