
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak 

Amaç 

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, “Özel Öğrenci” statüsünde başka bir Yükseköğretim 

Kurumundan ders alacak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin ve başka bir 

Yükseköğretim Kurumu öğrencisi iken Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim 

programlarında “Özel Öğrenci” statüsünde ders alacak öğrencilerin uyması gereken kabul 

koşullarını, özel öğrencilik sürelerini, alabilecekleri ders yükünü, öğrenci katkı paylarını, 

öğrencilik hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- Bu yönerge ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören öğrencileri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- Bu Yönerge, 24/04/2010 tarihli ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik”e dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4-(1) Bu Yönerge’de geçen, 

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

b) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü, 

c) Rektörlük: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünü, 

ç) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu, 

d) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini, 

e) Yönetmelik: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğini, 

f) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup farklı bir yükseköğretim 

ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle 

kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime 

devam etme imkânı tanınan öğrenciyi, 

g) Not Çizelgesi: Özel öğrencilik süresi içinde alınan ders/derslerin, isim, kredi ve başarı 

notlarının topluca gösterildiği onaylı belgeyi, 

ğ) Rapor: Tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınan sağlık raporunu, 

h) İlk Kayıtlı Olunan Yükseköğretim Kurumu: Öğrencinin özel öğrenci olarak bir yükseköğretim 

kurumuna gitmeden önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunu, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ortak Hükümler ve Genel İlkeler 

MADDE 5-(l) Özel öğrenci statüsünde olan öğrenciler aşağıdaki ortak hükümlere tabidir. 

a) Özel öğrenci olarak başvurmak isteyen öğrencilerin, genel akademik not ortalamasının 

4’lük sistemde en az 3 olması gerekir. Ancak raporla ve öğrenciliğin devam ettiği ildeki sağlık 



müdürlüğünün yazısı ile belgelemek şartı ile üniversitenin bulunduğu yerde hastalığının tedavisi 

yapılamayanlar, raporla belgelemek şartıyla bakıma muhtaç olan birinci derecede aile fertleri 

bulunanlar ve kendisinin memuriyeti nedeniyle ikâmet zorunluluğu olanlar için not ortalaması 

şartı aranmaz. 

b) Özel öğrenciler katkı payını ve öğrenim ücretini kayıtlı olduğu yükseköğretim 

kurumuna öderler. Yükseköğretim Kurulu kararı ile başka bir yükseköğretim kurumuna özel 

öğrenci olarak yerleştirilen öğrenciler ise öğrenim ücretlerini eğitime devam ettikleri 

yükseköğretim kurumuna öderler. 

c) Özel öğrencinin ders yükü, kayıtlı olduğu üniversitenin ön lisans, lisans eğitim-öğretim 

ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. Devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde 

özel öğrenci statüsünde öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumunun ön lisans, lisans 

eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

ç) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir. 

d) Öğrencilerin kültürel amaçlı özel öğrenci statüsünde müracaat edebilmesi için kayıtlı 

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

başarmış ve genel not ortalamasının en az 4’lük sistemde 3, 100’lük sistemde 80 olması gerekir. 

Kültürel amaçlı olarak lisans öğrencileri en fazla 2 yarıyıl, ön lisans öğrencileri 1 yarıyıl özel 

öğrenci olabilirler. 

e) Özel öğrenciler staj yükümlülükleri açısından ilk kayıtlı oldukları yükseköğretim 

kurumunun mevzuatına tabidir.  Staj nedeniyle oluşabilecek mali yükümlülüklerden ilk kayıtlı 

olunan yükseköğretim kurumu sorumludur. 

f) Özel öğrencilerin ilk kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundaki öğrencilik hakları 

devam eder. Öğrenciler ilk kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun diplomasını alırlar. 

g) Katkı payının zamanında yatırılmaması veya “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre öğrenciliğin sona ermesi yönünde karar verilmesi 

durumunda özel öğrencilik sona erdirilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğrencilerinin Başka Bir Yükseköğretim 

Kurumunda Özel Öğrenci Olarak Ders Almaları 

MADDE 6- Üniversite öğrencileri, öğrencilik statüleri devam etmek kaydıyla, özel öğrenci 

olarak başka bir yükseköğretim kurumunda 5. maddedeki hükümleri yerine getirdikleri takdirde 

özel öğrenci olarak başvuru yapmaya hak kazanırlar. Öğrencilerimizin, özel öğrenci olarak 

başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmeleri için; 

a) Öğrencinin gitmek istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının onaylı 

ders içeriklerini ve eğitim müfredatını dilekçesine ekleyerek ders dönemi başlamadan 15 gün 

içerisinde bölüm başkanlığına başvurması zorunludur. Başvuru tarihinde ders döneminin 

başlamasına 15 günden az süre kalması durumunda yapılan başvuru, bir sonraki yarıyıldan 

itibaren geçerli olmak üzere değerlendirilir. 

b) Öğrencinin başvurusundan sonra bölüm başkanlığı 5 iş günü içerisinde görüşünü 

belirler ve uygun görüş olması durumunda ilgili birim yönetim kuruluna sunar. İlgili birim 

yönetim kurulunun başvuruyu uygun görmesi hâlinde öğrencinin özel öğrenci olarak diğer 

yükseköğretim kurumunda geçireceği süre ve karar Senatonun onayına sunulur. 

c) İlgili birim yönetim kurul kararının Senatoda görüşülerek uygun bulunması hâlinde 

karar, diğer yükseköğretim kurumuna bildirilir. Öğrencinin özel öğrenci olarak gidebilmesi için 

diğer yükseköğretim kurumunun olumlu kararı gereklidir. 



ç) Özel öğrenci olarak eğitim görülen yükseköğretim kurumunun resmî yazı ile 

gönderdiği not çizelgeleri dışındaki belgeler kabul edilmez. Gelen notların Nevşehir Hacı Bektaş 

Veli Üniversitesindeki karşılıkları, öğrenci bilgi sistemine bölüm tarafından işlenir. 

d) Özel Öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğrencinin 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeki öğrencilik hakları devam eder. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinin Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Alma 

Koşulları 

MADDE 7- (1) Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin Nevşehir Hacı Bektaş 

Veli Üniversitesi bölüm ve programlarından özel öğrenci olarak ders/dersler alabilmelerinin 

koşulları şunlardır: 

a) Aday öğrenciler, dersler başlamadan kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun izni, 

öğrenci belgesi, onaylı not çizelgesi, bir adet vesikalık fotoğraf ve varsa bu yönergenin 5. 

maddesinin a bendindeki durumların belgelerini dilekçelerine ekleyerek Üniversitenin ilgili 

akademik birimine başvuruda bulunurlar. İlgili birimin yönetim kurulu, bölüm başkanlığının 

görüşünü alarak özel öğrencilik başvurusunun kabulüne veya reddine karar verir. 

b) Başvurunun kabulü hâlinde Senatonun onayı ile özel öğrenciliğe hak kazanılır. 

c) Üniversiteye özel öğrenci olarak kabul edilenlerin aldığı ders/derslerin devam ve başarı 

değerlendirmesinde Üniversitenin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinin ilgili 

hükümleri uygulanır. 

ç) Özel öğrencilik süresini tamamlayan öğrenci, ilişik kesme işlemini yapıp geçici kimlik 

kartını teslim etmek zorundadır. 

d) Yıl/yarıyıl sonunda özel öğrencilerin aldıkları ders/derslerin not çizelgeleri ilgili birim 

tarafından özel öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna yazılı olarak iletilir. 

 

Yürürlük 

MADDE 8- Bu yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 03/12/2015 tarihinde 

2015.15.136 sayılı kararla Üniversite Senatosunda kabul edilen Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi yürürlükten kalkar. 

 

Yürütme 

MADDE 9- Bu yönerge Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


