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BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ön lisans ve lisans 

öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumunda, diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin 

de Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde özel öğrenci olarak eğitim almalarına ilişkin hükümleri 

düzenler. Ancak, 26/09/2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği”nin 42 inci maddesi ile düzenlenen Üniversitede özel öğrenci statüsünde ders alma 

bu Yönerge’nin kapsamı dışındadır.  

 Dayanak 

  MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de 

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. 

 Tanımlar 

 MADE 3- (1) Bu Yönerge’de geçen; 

 a) Birim: İlgili fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulunu, 

b) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü, 

c) Rektörlük: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünü, 

ç) Senato: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu, 

d) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini, 

e) Yönetmelik: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğini, 

 ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler 

 

MADDE 4- (1) NiğdeÖmer Halisdemir Üniversitesinin öğrencisi iken özel öğrenci olarak 

başka bir yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumu öğrencilerinin de 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde eğitimine devam etmek istemeleri durumunda aşağıdaki 

ortak hükümler uygulanır: 

 a) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci olarak öğrenim görmek amacıyla başvuru yapılamaz. 

b) Özel öğrenci statüsünde not yükseltmek amacıyla ders alınamaz. 

 c) Özel öğrenci olarak başvuru yapacak olanların, ilgili yıla ait akademik takvimlerinde 

yer alan kayıt yenileme tarihinin ilk gününden en az bir ay öncesine kadar ilgili bölüm/program 

başkanlığına yazılı başvuru yapmaları gerekir. 

 ç) Kısmen veya tamamen yabancı dil ile eğitim verilen bölümler/programlardan, Türkçe 

eğitim verilen bölüm/programlara başvuru yapılamaz. 



 d) Öğretim dili Türkçe olan bölümde/programda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili 

kısmen veya tamamen yabancı dil olan bölüm/programdan ders alabilmeleri için yabancı dil 

yeterliliğini belgelemeleri gerekir. 

 e) Özel öğrenci olarak müracaat edebilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu programa en 

az bir yarıyıl devam etmiş, başvurulan döneme kadarki bütün dersleri almış, başarmış ve genel 

not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Olağanüstü durumlarda özel öğrenci olarak 

gidecek öğrenciden başarı koşulu aranmaz. 

 f) Özel öğrencilikte geçirilecek süre, en az bir yarıyıl olmak üzere, toplam; aralıklı veya 

sürekli olarak normal öğrenim süresinin yarısı ile sınırlıdır. Ancak, öğrencinin kontrolünde 

olmayan olağanüstü hallerin ortaya çıkması halinde bu süre aynı usuller ile uzatılabilir. 

 g) Öğrenim ücreti/katkı payı öğrenci tarafından kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna 

ödenir. 

ğ) Özel öğrencilikte geçirilen süre öğretim süresine dahildir. 

h) Kültürel amaçlı özel öğrenci statüsünde müracaat edebilmesi için öğrencilerin kayıtlı 

olduğu programa en az bir yarıyıl devam etmiş, başvurulan döneme kadarki bütün dersleri almış, 

başarmış ve genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekir. 

ı) 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele 

eden ve sınır ötesi harekâtlarda hayatını kaybederek şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, 

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli 

ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımızın eş 

ve Çocuklarının Özel Öğrencilik Statüsünden yararlanma talepleri halinde   hiç bir koşul 

aranmaksızın "Özel Öğrenci Statüsü"nden yararlanabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrencilerinin Başka Bir Yükseköğretim 

Kurumundan 

"Özel Öğrenci" Olarak Ders Almaları 

 

 MADDE 5- (1) Üniversite öğrencilerinin, öğrencilik statüleri devam etmek kaydıyla, 

"özel öğrenci" olarak başka bir yükseköğretim kurumundan 4 üncü maddenin f) bendinde 

belirtilen süreler dahilinde ders alabilirler. Ders alabilmek için: 

 a) Öğrencinin, gitmek istediği yükseköğretim kurumundan alacağı derslerin kredi ve 

içeriklerinin belirtildiği bölüm başkanı onaylı belgeyi dilekçesine ekleyerek 4 üncü maddenin c) 

fıkrasında belirtilen süreler içerisinde bölüm başkanlığına başvurması zorunludur. 

 b) Bölüm/program başkanlığının görüşü doğrultusunda ilgili birim kurulunun, öğrencinin 

özel öğrenci olarak karşı üniversitede geçireceği süreyi belirtmek suretiyle, her yarıyılda alması 

gereken derslerin eşleştirmelerini yaparak Yönetmelik’in 6 ncı maddesinde belirlenen kredi 

limitleri dahilinde öğrencinin her yarıyılda alması gereken derslere karar vererek Senatonun 

onayına sunulması gerekir.  

 c) İlgili kurul kararının Senatoda görüşülerek uygun bulunması halinde; karar, karşı 

yükseköğretim kurumuna bildirilir. Öğrencinin özel öğrenci olarak gidebilmesi için karşı 

yükseköğretim kurumu senatosunun olumlu kararı gereklidir. 

 ç) Öğrencinin Üniversitedeki öğrencilik hakları devam eder, ancak özel öğrenci olarak 

eğitimine devam ettiği yükseköğretim kurumundaki diplomaya ve statüye yönelik öğrencilik 

haklarından yararlanamaz. 

 d) Karşı yükseköğretim kurumundan alınan derslerin başarı notlarının Üniversitedeki 

başarı notuna dönüştürülmesinde, Yönetmelik’in 30 uncu maddesi hükümleri geçerlidir.  
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 e) Öğrencinin özel öğrenci iken işlemiş olduğu disiplin suçlarına ilişkin işlemler özel 

öğrenci olarak öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. 

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinin "Özel Öğrenci" Olarak 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Ders Almaları 

  

MADDE 6- (1) Başka bir yükseköğretim kurumu öğrencileri, "özel öğrenci" olarak 

Üniversiteden 4 üncü maddenin f) bendinde belirtilen süreler dahilinde ders alabilirler. Ders 

alabilmek için: 

 a) Öğrencinin, her yarıyılda alması gereken dersleri gösteren kayıtlı olduğu üniversite 

senato kararını, kimlik fotokopisini, öğrenci belgesini, onaylı not durum belgesini dilekçesine 

ekleyerek, 4 üncü maddenin c) fıkrasında belirtilen süreler içerisinde ilgili fakülte dekanlığı veya 

konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurması gerekir. 

 b) Öğrencinin özel öğrenci olarak kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm başkanlığının 

görüşü doğrultusunda ilgili kurul tarafından karar verilir ve Senatoya sunulur.  

 c) İlgili kurul kararı Senatoda görüşülerek sonuca ilişkin karar kayıtlı olduğu 

yükseköğretim kurumuna bildirilir.  

 ç) Özel öğrenci olarak, bir yarıyılda alınabilecek toplam kredi miktarı en fazla, 

Yönetmelik’in 6 ıncı maddesinde belirlenen kredi miktarı kadar olur. Kredi hesaplamalarında 

Üniversiteden alınan dersler ve kredileri dikkate alınır.  

 d) Özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler, Üniversitedeki özel öğrencilikleri 

süresince, Üniversitenin diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

 e) Öğrencinin Üniversitede öğrenim gördüğü süre içerisinde; ders alma, devam, sınav ve 

başarı değerlendirmesinde, Yönetmelik hükümleri uygulanır.  

 f) Özel öğrencilik süresi sonunda aday öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu, 

Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim kurumuna gönderilir. 

 g) Özel öğrencilik süresini Üniversitede tamamlayan öğrenci, ayrılmadan önce ilişik 

kesme işlemini yapıp, geçici kimlik kartını teslim etmek zorundadır. 

  

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Olağanüstü durumlar 

MADDE 7- (1) Hayatî tehlike arz eden hastalık, ailesine bakmakla yükümlü olmak, 

ikamet zorunluluğu ve ceza evinde tutuklu olma gibi durumlar, ilgili birim yönetim kurulu 

tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebilir. 

(2) Olağanüstü durumlarda başvurunun kabul edilebilmesi için aday öğrenci ilgili yükseköğretim 

kurumunun kararı ile birlikte aşağıdaki belgelerden en az birini sunmak zorundadır:  

 a)Kendisinin, eşinin, çocuğunun, bakmakla yükümlü olduğunu belgelendirdiği anne, baba 

veya kardeşinin hastalığının öğrenim gördüğü ilde tedavisinin mümkün olmadığını gösteren il 

sağlık müdürlüğünden alınan bir yazıyla, öğrencinin kendisinin yer değiştirmemesi durumunda 

hayatının tehlikeye gireceğini veya sağlığının olumsuz yönde etkileneceğini gösteren Üniversite 

ya da Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden alacağı sağlık kurulu raporu ile 

belgelendirmesi. 

 

 b) Öğrenimine Üniversitede/başka bir yükseköğretim kurumunda devam etmesini 

gerektiren durum belgesi. 

 c) Olağanüstü durumlarda özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerde başarı koşulu 

aranmaz. 



Özel öğrenci statüsünün sona ermesi 

MADDE 8- (1) Öğrencinin, öğrenim ücreti/katkı payını akademik takvimde belirtilen 

süre içerisinde yatırıp kaydını yenilememesi veya herhangi bir disiplin cezası alması durumunda 

özel öğrenciliği sona erdirilir ve takip eden 1 (bir) hafta içerisinde karşı yükseköğretim 

kurumuna bildirilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 9- (1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, 

Senato kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 10- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

   MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 


