FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS
ÖZEL/ÖZEL DURUMLU ÖĞRENCĠ YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin, Özel/Özel Durumlu
öğrenci sayılmalarına ilişkin koşulları ve uygulama esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge; Özel/Özel Durumlu Öğrenci statüsünde, yurt içindeki başka bir
Yükseköğretim Kurumundan ders alacak Fırat Üniversitesi öğrencileri ile yurt içindeki başka bir
Yükseköğretim Kurumu öğrencisi iken Fırat Üniversitesi’nden ders alacak öğrenciler için kabul koşulları,
özel öğrencilik süreleri ve öğrenci katkı paylarına ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 24 Nisan 2010 tarih ve 27561
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan; “Yükseköğretim Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik”in 22. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Öğrencilerimizin BaĢka Bir Üniversiteden Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları
MADDE 4- Üniversitemiz önlisans ve lisans öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumunun
önlisans ve lisans programlarından “özel öğrenci” olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:
(1) Öğrencinin, özel öğrenci olarak müracaat edebilmesi için, kayıtlı olduğu programa en az iki yarıyıl
devam etmesi şarttır. Başvurulan döneme kadar bütün derslerin alınmış, başarılmış ve not ortalamasının en az
74/100 veya 2.50/4.00 olması gerekir.
(2) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrencinin; alacağı
ders, kredi ve içeriklerin belirtildiği onaylı belgeyi dilekçesine ekleyerek, ilgili yarıyılın kayıt yenileme
döneminden en az 1 ay önce kendi bölüm başkanlığına başvuru yapması gereklidir.
(3) İlgili Yönetim Kurulu Kararının Senatoda görüşülerek uygun bulunması halinde, öğrencinin bu
durumu, gitmek istediği Üniversite Rektörlüğüne bildirilir.
(4) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.
(5) Öğrencinin Üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder, ancak özel öğrenci olarak ders aldığı
kurumun ve programın diplomaya ve statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(6) Başka bir Yükseköğretim Kurumundan alınan derslere ilişkin başarı notları, ilgili bölümün bağlı
olduğu Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencinin transkriptine işlenir.
(7) Özel öğrenciler, öğrenci katkı payını tam olarak ödemeye devam ederler.
(8) Öğretim dili Türkçe olan bir bölümde öğrenim gören öğrencilerin, yabancı dil ile öğretim yapan bir
bölümden ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BaĢka Üniversite Öğrencilerinin Özel Öğrenci Statüsüyle
Üniversitemizden Ders Almaları
MADDE 5- (1) Özel öğrenci olarak Üniversitemizden ders almak isteyen başka bir yükseköğretim
kurumu öğrencisinin, GNO’sunun 74/100 veya 2.50/4.00 olması gerekir. Öğrenci kendi üniversitesindeki
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mevzuata uygun olan kararı dilekçesine ekleyerek, ilgili yarıyıla ait kayıt yenileme dönemine kadar, ilgili
Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir. Başvuru, bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine ilgili
birimin Yönetim Kurulunda görüşülür. Kurulun olumlu görüşü ve Üniversitemiz Senatosunun onayı
sonrasında özel öğrencilik başvurusu kabul edilmiş olur.
(2) Özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler, Üniversitemizin diplomaya veya statüye yönelik
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Özel öğrencilerin derslere kayıt, devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde, “Fırat Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
(4) Özel öğrencilik süresi sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu, ilgili Dekanlık/Müdürlük
tarafından öğrencinin kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir.
(5) Özel öğrencilik süresini Üniversitemizde tamamlayan öğrenci, ayrılmadan önce ilişik kesme işlemini
yapıp, geçici kimlik kartını teslim etmek zorundadır.
(6) Fırat Üniversitesi ile eğitim-öğretim protokolü bulunan yerli/yabancı yükseköğretim kurumlarında
özel öğrenciler için ilgili protokollerdeki hükümler uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Durumlu Öğrenci Statüsü

MADDE 7- (1) Öğrencinin hayati tehlike arz eden hastalığı, sağlık sorunları nedeniyle ailesine
bakmakla yükümlü olması, güvenliği gibi haller, ilgili birim yönetim kurulu tarafından özel durumlar olarak
kabul edilebilir.
(2) Özel durumlarda başvurunun kabul edilebilmesi için aday öğrenci, ilgili yükseköğretim kurumunun
kararı ile birlikte, aşağıdaki belgelerden birini sunmak zorundadır:
a) Tam teşekküllü 3.basamak sağlık hizmeti sunan bir hastaneden son 6 ay içerisinde alınmış hayati
tehlikeyi belgeleyen sağlık kurulu raporu
b) Cumhuriyet Savcılığından alınmış özel durumu bildirir belge
c) Yükseköğretim Kurumunca özel duruma ilişkin disiplin soruşturmasının raporu
ç) Ailesine bakmakla yükümlü olduğunu gösterir, Valilik Makamından alınan belge
MADDE 8- Aday öğrencinin özel durumlu öğrenci olarak kabulüne ilgili yönetim kurulunun önerisi
üzerine Senato tarafından karar verilir.
MADDE 9- Özel durumlu öğrencilerin kabulünde başarı koşulu aranmaz.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Özel/Özel Durumlu Öğrencilik Süresi
MADDE 10- (1) Özel/Özel Durumlu öğrencilik statüsünde geçirilecek azami süre aralıklı veya sürekli
olarak önlisans programlarında toplam bir eğitim-öğretim yılı, lisans programlarında ise iki eğitim-öğretim
yılı ile sınırlıdır.
(2) Özel/Özel Durumlu öğrenci, öğrenimi süresince almakla yükümlü olduğu derslerin toplam
kredisinin en az yarısını üniversitemizde alıp başarmış olmalıdır.
(3) Öğrencinin hayati tehlike arz eden sağlık durumunun devamı halinde, azami sürenin dışına
çıkılması Senato yetkisindedir.
Özel/Özel Durumlu Öğrencilik Statüsünün Sona Ermesi
MADDE 11- Aşağıda belirtilen durumlar oluştuğunda, kayıt işlemindeki süre dikkate alınmaksızın
öğrencinin özel öğrencilik statüsü ilgili dönemin bitiminde sona erer:
(1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre ceza alması,
(2) Özel/özel durumlu öğrencilik statüsünden faydalanma şartlarının ortadan kalkması üzerine, ilgili
Yönetim Kurulunun “özel/özel durumlu öğrencilik statüsünün sona ermesi” gerektiği yönünde karar vermesi.
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Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 12- Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri, senato
kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 13- Üniversitemiz Senatosunun 17.02.2011 tarih ve 2010-2011/10.2 sayılı kararı ile kabul
edilmiş olan “Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Özel Öğrenci Yönergesi” yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14- Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- Bu Yönerge hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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