
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Terörle Mücadele Ederken Hayatını 
Kaybeden Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Ve Türk Silahlı Kuvvetler Personeli İle 15 Temmuz 2016 Tarihinde 
Gerçekleştirilen Darbe Girişiminde Şehit Olanların Ülkemizdeki (Türkiye'deki) 
Yükseköğretim Kurumlarında Kayıtlı Eş Ve Çocuklarının Talepleri Halinde Üniversitemizde 
Özel Öğrenci Olarak Eğitim Alabilmelerine İlişkin Duyuru 

 
1- Üniversitemize 3713 Özel Öğrenci Statüsü kapsamında devlet yükseköğretim kurumları ile 

vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapabilirler. (2017 ÖSYS 
sonucunda yerleşenler başvuru yapamayacaklardır.) 

 
2- Başvurular 1 Ağustos - 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

şahsen yapılacaktır. 

 
3- Yukarıda belirtilen şartları sağlayarak başvuru yapan öğrencilerden kayıt hakkı kazananlar 22 

Ağustos 2017 tarihinde web sayfamızda ilan edilecektir. 

 
4- Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 23-29 Ağustos 2017 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına başvurarak kesin kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.( Kayıtlar şahsen veya 
vekâlet verdiği vekili tarafından yaptırabileceklerdir.) 

 
5- Halen kayıtlı oldukları yükseköğretim programı ile aynı şartları (programın isminin aynı 
olması, öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan 
programlara, öğretim dili Türkçe olan programlardaki öğrencilerin öğretim dili Türkçe, öğretim dili 
en az %30 yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin öğretim dili en az %30 yabancı dil olan 
programlarda) sağlayan ve öğrencinin devam edebileceği sınıfı bulunan programlara sahip 
yükseköğretim kurumlarına 3713 özel öğrenci statüsü için başvuru yapabileceklerdir. İkinci öğretim 
programlarında kayıtlı öğrenciler birinci öğretim programlarına başvuru yapabileceklerdir. 

 
6- Devlet yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerden, program süresini (Normal 
öğrenim süresini) aşanlar katkı payını, ikinci öğretim programlarında kayıtlı olanlar ise öğrenim 
ücretini ödedikten sonra kayıt yaptırabileceklerdir. 

 
7- Vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler öğrenim ücretini ödedikten sonra 
kayıt yaptırabileceklerdir. 

 
8- 3713 özel öğrenci statüsünde kayıtları yapılan öğrenciler alacakları öğrenci belgesini kayıtlı 
oldukları yükseköğretim kurumuna en geç 12 Eylül 2017 Salı günü mesai bitimine kadar teslim 
edeceklerdir. 

 
9- Sosyal güvenlik kurumundan durum teyidi gelmeden sunduğu belgelere göre öğrencilerin 
kayıtları yapılacaktır. Ancak kayıtları yapılan öğrencilerden durumları yukarıdaki karar kapsamında 
olmadığı tespit edilenlerin kayıtları iptal edilecektir. 

 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

 
1- 3713 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen kapsamında olduklarına dair belge (Sosyal Güvenlik 
Kurumundan temin edecekler) 

 
2- Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi (E-devlet üzerinden 
alınan öğrenci belgeleri kabul edilecektir.) 

 

3- Öğrenim gördükleri programın öğretim diline ilişkin belge 

 
NOT: Kesin kayıtlardan sonra intibak işlemleri için kayıt yapılan ilgili akademik birime 
Transkript Belgesi ve Ders İçerikleri teslim edilecektir. 


