SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ ÖZEL VE ÖZEL DURUMLU ÖĞRENCİ
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı özel öğrenci statüsünde; başka üniversitelerden
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde ders alacak ön lisans veya lisans öğrencileri ile başka bir
üniversiteden ders alacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ön lisans veya lisans öğrencilerine
ilişkin husus ve hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14. maddesi ile
24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin" 22. maddesi ve
07/10/2018 tarih ve 30558 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin" 10. maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde özel öğrencilikle ilgili eğitim-öğretim
uygulamaları bu yönerge çerçevesinde yürütülür.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen;
a) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulunu,
b) Birim Yönetim Kurulu: Fakülte yönetim kurulunu, yüksekokul yönetim kurulunu,
konservatuar yönetim kurulunu, meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
c) GNO: Genel Not Ortalamasını,
ç) Özel ve Özel Durumlu Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı
olan öğrencilerin; kendi üniversitelerindeki hakları saklı kalmak kaydıyla, madde 8'de
tanımlanan özel durumları nedeniyle veya istekleri üzerine, özel öğrenci olarak
üniversitemizin veya diğer üniversitelerin yükseköğretim programlarından ders alan
öğrenciyi,
d) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,
f) Yönetmelik: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
MADDE 4- (1) Öğrencilik statüleri devam etmek kaydıyla öğrenci değişim
programları, sağlık ve benzeri sebeplerle öğrenimine başka yükseköğretim kurumunda devam
etmek isteyen Üniversitemiz öğrencileri; talep etmeleri, kayıtlı olduğu bölümün kabulü, ilgili
akademik birim yönetim kurulunun uygun görmesi ve özel öğrenci olarak gitmek istediği
üniversitenin mevzuatına uygun bir şekilde ilgili kurullarınca kabul edilmeleri halinde, başka
üniversiteden Üniversitemize özel öğrenci olarak gelmek isteyen öğrencinin ise, kendi
üniversitesinin mevzuatına uygun bir şekilde ilgili kurullarınca uygun görülmesi ile
Üniversitemizde kayıt olacağı bölümün kabulü, ve ilgili akademik birim yönetim kurulunun
uygun görmesi durumunda özel öğrenci olarak eğitimlerine devam edebilirler.
(2) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri/ders saatleri
toplamı, yönetmelikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi/ders saati sınırını
aşamaz.

(3) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu programın yönetmeliğinde
belirtilen öğrenim süresinden sayılır.
(4) Özel öğrenci olarak bir başka üniversiteden ders alan öğrencinin kendi
üniversitesindeki öğrencilik hakları devam eder, özel öğrenci olarak ders aldığı üniversitenin
diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(5) Özel öğrenci olabilmek için:
a. Ön lisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki
yarıyılını tamamlayan ve başvurulan döneme kadarki bütün derslerini almış ve başarmış
olmak,
b. GNO'su 4.00 üzerinden en az 3.50 olan öğrenciler özel öğrenci olarak
başvurabilirler.
c. Hazırlık sınıflarına özel öğrenci gönderilmez ve kabul edilmez.
ç. Özel öğrencilikte geçirilecek süre, aralıklı veya sürekli olarak ön lisans
programlarında toplam en fazla 2 yarıyıl, lisans programlarında ise toplam en fazla 4
yarıyıldır.
d. Özel durumları nedeniyle başka üniversitelere gidecek öğrencilerde bu başvuru,
başarı ve süre koşulları aranmaz.
(6) Öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder.
(7) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili
yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli
olduğunu belgelemeleri gerekir.
(8) Her eğitim-öğretim yarıyılı için özel öğrenci kontenjanları, bölüm veya programın
başvurulacak yarıyıldaki kayıtlı öğrenci sayısının % 3'ünü geçemez. Kontenjanı aşan başvuru
durumunda sıralama ve değerlendirme, öğrencilerin başarı durumu esas alınarak ilgili
yönetim kurulu tarafından yapılır. Özel durumların varlığı halinde kontenjan sınırlaması
uygulanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başka Üniversite Öğrencilerinin Durumları
Ders alma işlemleri
MADDE 5- (1) Başka bir üniversitenin ön lisans veya lisans programı öğrencisinin,
üniversitemizin aynı düzeydeki ön lisans veya lisans diploma programlarından özel öğrenci
olarak ders alabilmesi için aday öğrencinin;
• Kendi üniversitesindeki mevzuata uygun olur kararını,
• Disiplin durumunu gösterir belgesini,
• Not çizelgesini (transkript),
• Üniversitemize bağlı birimde alacağı dersler ile ilgili bağlı olduğu birimin yönetim
kurulu kararını, dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ait kayıt yenileme döneminden 15
gün öncesine kadar, Üniversitemizin ilgili birimine başvuru yapması gereklidir.
Kayıt kabul işlemleri
MADDE 6- (1) Öğrencinin başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği, ilgili bölüm
başkanlığının görüşü de değerlendirmeye alınmak suretiyle ilgili birim yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır.
(2) Özel öğrencilerin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere
devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim yönetmeliği
hükümleri geçerlidir.
(3) Üniversitemize 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 iade eder.

(4) Her yarıyıl sonunda ilgili öğrencinin aldığı derslerin, isim, kredi ve başarı
notlarının topluca yazıldığı belge (transkript), ilgili birim tarafından ilgili yükseköğretim
kurumu eşdeğeri makama yazılı olarak gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üniversitemiz Öğrencilerinin Durumları
Ders alma işlemleri
MADDE 7- (1) Üniversitemiz ön lisans veya lisans öğrencilerinin, başka bir
üniversitenin ön lisans veya lisans programlarından özel öğrenci olarak ders alabilmeleri için;
a) Öğrencinin, kayıtlı olduğu ön lisans programlarına bir yarıyıl, lisans programlarına
iki yarıyıl devam etmiş olması;
b) Öğrencinin, kayıt yenileme döneminden en az 15 gün öncesine kadar kendi
bölüm/program başkanlığına yazılı başvuru yapması;
c) Öğrencinin, özel öğrenci olarak hangi dersleri alabileceğine, kayıtlı olduğu
bölüm/program başkanlığının görüşü doğrultusunda ilgili birimin yönetim kurullarının görüşü
ile birlikte, özel öğrenci olarak ders almak istediği üniversiteye başvurması ve o üniversitenin
yetkili kurullarının olumlu karar vermesi gerekir.
(2) Özel öğrencilik süresince, öğrencinin üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam
eder.
Özel durumlarda özel öğrenci statüsünden yararlanabilme
MADDE 8- (1) Tehlike arz eden hastalık, sağlık sorunları nedeniyle başka bakacak
kimsesi olmadığını belgelemek koşuluyla anne, baba, eş, kardeş gibi aile bireylerinden birine
bakmakla yükümlü olmak, adli makamlara intikal etmiş veya ilgili yükseköğretim kurumunca
hakkında disiplin soruşturmasına konu olan durumlar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından
özel durumlar olarak kabul edilebilir. Öğrencinin aile bireylerinden birine bakmakla yükümlü
olduğunun kabul edilebilmesi için, yetişkin düzeyde başka kardeşinin, annesinin veya
babasının olmaması ya da her iki ebeveynin de bakıma muhtaç olduğunun belgelenmesi
gerekmektedir.
(2) Özel durumlarda başvurunun kabul edilebilmesi için aday öğrenci ilgili
yükseköğretim kurumunun kararı ile birlikte, başvurudan önceki 2 ay içerisinde tam
teşekküllü bir hastaneden alınmış ve Başhekim tarafından onaylanmış sağlık kurulu raporu ile
aşağıdaki belgelerden birini veya birkaçını sunmak zorundadır;
a) Yaşamı tehdit eden kronik hastalığı olan öğrenciler;
- Diyabet mellitus
- Kronik kalp hastalığı
- Kronik karaciğer hastalığı (Kronik aktif hepatitler)
- Astım (ileri evre kontrolü güç) -KOAH
- Kronik böbrek yetmezliği
- Nefrotik hastalık tablosu
- Kanserler (Lösemi, lenfoma ve diğer solid kanserler)
- İmmün yetmezliği olan öğrenciler
- Hemofili hastalığı olan öğrenciler
- Talasemi majör, Orak hücre anemisi ve pansitopenik anemisi olan öğrenciler
- Diğer kronik kan hastalıkları
b) Bağımsız yaşamı engelleyen psikiyatrik, nörolojik ve kas-iskelet sorunu olan
öğrenciler,
c) Yukarıda sayılan hastalıkların dışında tam teşekküllü bir hastaneden alınmış ve
Başhekim tarafından onaylanmış sağlık kurulu raporu ile ailesi yanında kalması uygun
görülen hastalar,
ç) Resmi olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riskin
ortaya çıkması.

Yukarıda sayılan özel durumların dışında ortaya çıkabilecek durumlarda, özel
öğrencilikten faydalanılıp faydalanılamayacağına ilgili yönetim kurulunca karar verilir.
Özel öğrenci statüsünün sona ermesi
MADDE 9- (1) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması,
(2) Özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması üzerine, ilgili
yönetim kurulunun, özel öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi
halinde özel öğrenci statüsü sona erer.
(3) Özel durumlu öğrenciler, durumlarının devam edip etmediğini her öğretim yılının
başında belgelendirerek ilgili akademik birime sunmak zorundadır. Aksi halde özel durumlu
öğrencilik statüsü sona erer.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 10- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili diğer mevzuat
hükümleri, Üniversitemiz Senato Kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu yönerge Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından
kabul edildiği 17/10/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
(2) Bu Yönerge’nin yürürlüğe girmesiyle 14/01/2015 tarihli senato kararı ile alınan
Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu yönerge hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
yürütür

