GİRNE ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde–1
Bu Yönerge, özel öğrenci statüsünde;
a) Girne Üniversitesi’nden ders alacak yurt içinde veya yurt dışındaki başka
yükseköğretim kurumunun ön lisans ve lisans öğrencilerine,
b) Yurt içinde veya yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumundan ders
alacak olan Girne Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerine ilişkin hususları
ve hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde–2

Tanımlar
Madde–3

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.
a)Birim: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu
b)Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu,
yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında
meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
c)Rektör: Girne Üniversitesi Rektörünü,
d)Rektörlük: Girne Üniversitesi Rektörlüğünü,
e)Senato: Girne Üniversitesi Senatosunu,
f)Üniversite: Girne Üniversitesini,
g)Yönetmelik: Girne Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğini,
h)Özel Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan
öğrencilerin; kendi üniversitelerindeki hakları saklı kalmak kaydıyla, sağlık
sorunları veya afet can güvenliği nedeniyle, ilgili yönetim kurulları tarafından
uygun görülmesi durumunda üniversitemizin veya diğer üniversitelerin
yükseköğretim programlarından ders alan öğrenciyi,
ı)Sağlık Sorunları: Üniversite, Eğitim Araştırma veya Devlet hastanelerinden
alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenen, öğrencinin yaşamını tehdit eden
kronik bir hastalığını veya bağımsız yaşamını engelleyen nörolojik ve kasiskelet sorununu ifade eder.

Genel İlkeler
Madde–4
Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin; kendi
üniversitelerindeki hakları saklı kalmak kaydıyla, sağlık sorunları nedeniyle
kaydı kendi üniversitesinde kalmak şartıyla her iki üniversitenin ilgili birim
yönetim kurullarının uygun görmesi halinde özel öğrenci olabilir.
Madde–5
Özel öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ders alıp
almadıklarına bakılmaksızın, öğrenci eğitim harcını kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumuna öder.
Madde–6
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 Yabancı Diller
Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
belgelemeleri gerekir.
Madde–7
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.
Madde–8
Özel öğrencinin ders yükü, kayıtlı olduğu üniversitenin önlisans, 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.
Madde–9
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.
Madde–10 Özel öğrencilik süresi, bir defada en fazla 1 yıl olarak belirlenir. Ancak, özel
öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının devam etmesi durumunda, ilgili
birim yönetim kurulu önerisi, Üniversite senatosunca özel öğrenciliğin devamı
yönünde karara bağlanır.
Başvuru ve Kabul Şartları, Gerekli Belgeler ve Özel Öğrencilik Süresi
Başka Yükseköğretim Kurumundan Üniversitemizde Özel Öğrenci Statüsüyle Ders
Alma
Madde–11 a)Üniversitemize bağlı birimden alacağı dersleri de gösterir, kayıtlı olduğu
birim yönetim kurulunun olumlu kararı, disiplin durumunu gösterir belge,
transkript (not çizelgesi) ve dilekçe ile en geç ilgili eğitim-öğretim yarıyılı
başlamadan on beş (15) gün öncesine kadar Üniversitemizin Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı birimine başvuru yapmalıdır. Öğrencinin derslere kabul edilip
edilmeyeceğine, ilgili bölüm/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili birim
Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Kararın olumlu olması hâlinde
Üniversitemiz Senatosu tarafından uygun görülmesi ile özel öğrenciliğe hak
kazanır.

b)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.
c)Her eğitim/öğretim yılı için özel öğrenci kontenjanları, programın
başvurulacak yarıyıla ait kayıtlı öğrenci sayısının %5’ini geçemez.
d)Özel öğrencilerin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere
devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde üniversitemizin ilgili eğitimöğretim yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
e)Her yarıyıl sonunda ilgili öğrencinin aldığı derslerin, isim, kredi ve başarı
notlarının topluca yazıldığı belge (transkript), Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından yazılı olarak öğrencinin kayıtlı olduğu kurumuna gönderilir.
f)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.
g)Özel Öğrencilik süresince öğrenci, Üniversitemiz eğitim harcını öder.
h)Özel öğrencilik süresini Üniversitemizde tamamlayan öğrenci, ayrılmadan
önce ilişik kesme işlemini yapıp geçici kimlik kartını teslim etmek zorundadır.
Üniversitemiz Öğrencilerinin Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Özel Öğrenci
Statüsüyle Ders Almaları
Madde–12 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 beş (15) gün öncesine kadar kayıtlı
olduğu birime başvuru yapması gereklidir.
b)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.
c)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.
d)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.
e)Özel öğrencilik süresince, öğrencinin üniversitemizdeki öğrencilik hakları
devam eder.
f)Üniversitemiz öğrencilerinin başka üniversitelerden özel öğrenci olarak almış
oldukları derslerin uyumları ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Özel Öğrenciliğin Sona Ermesi
Madde–13 a)Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması,
b)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.
Hüküm bulunmayan hâller
Madde–14 Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri,
senato kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde–15

Bu yönerge rektörlük tarafından yürütülür ve 2 Ağustos 2017 tarihinden
itibaren geçerlidir.

