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HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç ve kapsam  

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı, özel öğrenci statüsünde; başka üniversitelerden 

Hakkari  Üniversitesinde ders alacak olan önlisans veya lisans öğrencileri ile başka bir 

üniversiteden özel öğrenci statüsünde ders alacak olan Hakkari Üniversitesi önlisans veya 

lisans öğrencilerine ilişkin husus ve hükümleri kapsar.  

 

 

Dayanak  

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

 

Tanımlar  

 

MADDE 3 - (1) Yönerge’de geçen;  

 

a)  Birim: Hakkari Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,  

 

b) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda 

yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar yönetim kurulunu, meslek 

yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,  

 

c) Özel Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin; kendi 

üniversitelerindeki hakları saklı kalmak kaydıyla, bu yönergenin 4. Maddesinde belirtilen  

gerekçeler nedeniyle  Üniversitemizin  veya diğer  üniversitelerin yükseköğretim 

programlarından ders alan öğrenciyi,  

 

d) Rektörlük: Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünü,  

 

e) 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 kas-iskelet sorunu gibi sağlık sorunlarını,  

 

f)  Üniversite: Hakkari Üniversitesini ,  

 

g) Üniversite Senatosu: Hakkari Üniversitesi Senatosunu 

 

 ifade eder. 
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h) Yönetmelik: Hakkari Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğini ifade eder. 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Başvuru Şartları ve Genel İlkeler 

 

 

Başvuru şartları 

 

MADDE 4 –  (1) Özel öğrenciler için başvuru şartları;  

 

 

a) Başka üniversitenin öğrencisi iken üniversitemizden ders almak isteyen öğrencinin ve 

üniversitemize bağlı birimlere kayıtlı olup, başka bir üniversiteden ders almak isteyen 

öğrencinin; almak istediği ders veya derslerin, kendi programındaki ders veya derslere içerik 

ve kredi bakımından denk olması, bu ders veya dersleri alabileceğine ilişkin kayıtlı olduğu 

birim yönetim  kurulunun kararının olması gerekir. 
 

b) Üniversite, Eğitim Araştırma veya Kamu Hastanelerinden alınmış, hayati tehlikeyi 

belgeleyen sağlık raporu,  

 

c) Bağımsız yaşamı engelleyen nörolojik, kronik veya kas-iskelet sorunu olan öğrenciler,  

 

d) Resmî olarak belgelendirmek kaydıyla can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riskin ortaya 

çıkması (İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış belge), 

 

 

e)  Doğal afet (İlgili mülkü idareden mağduriyetini belgeleyen yazı) 

 

f) Can güvenliği tehlikesi (İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığından 

alınmış belge) 

 

g) Birinci derecede yakınlarından birinin hastalığı sebebi ile bakmak zorunda oluşu (Tam 

Teşekküllü Heyet Raporu), 

 

h) Adayın derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm/program başkanlığının uygun 

görüşü ve birim yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından karar verilir.  

 

 

 Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru süresi; 

 

MADDE 5-  (1) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, dilekçe ekinde aşağıda 

belirtilen belgelerle birlikte derslere kayıt süresi içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. 

 

a) Özel öğrenci statüsünde öğrenim görmek istediği yükseköğretim kurumunun olumlu 

yazısı, 

 

b) Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge, 

 

c) Not durum belgesi (transkript), 
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d) Mazeretini bildirir belgelerin aslı. 

 

 

2) Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süre içerisinde başvurunun yapılması 

gerekir. 

 

 

Genel ilkeler  

 

MADDE 6-  (1) 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 yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

belgelemeleri gerekir.  

 

(2) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre öğretim süresine dahildir.    

 

(3) Özel öğrencinin devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde özel öğrenci olarak öğrenim 

görmekte olduğu yükseköğretim kurumunun önlisans, lisans eğitim öğretim sınav yönetmeliği 

hükümleri uygulanır. 

  

(4) 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. 

 
  

(5) Özel öğrenciler katkı payını kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna öderler. 

 

(6) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini ders aldıkları 

yükseköğretim kurumuna öderler. 

 

(7) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, Üniversitemiz 

yönetmeliğinde belirlenen maksimum kredi sınırını aşamaz.  

 

(8) Özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının devam etmesi ve öğrencinin tekrar 

talep etmesi halinde ilgili birim yönetim kurulu önerisi, Üniversite senatosunca özel 

öğrenciliğin devamı yönünde karara bağlanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Başka Üniversite Öğrencilerinin Özel Öğrenci Statüsüyle Üniversitemizden               

Ders Almaları 

 

 

MADDE 7- (1) Başka bir üniversitenin önlisans veya lisans programı öğrencisinin, 

üniversitemizin aynı düzeydeki önlisans 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), mazeretini bildirir 

belgeler ve Üniversitemize bağlı birimde alacağı dersler ile ilgili bağlı olduğu birimin 

yönetim kurulu kararını  dilekçesine ekleyerek Üniversitenin ilgili birimine başvuru yapması 

gereklidir. 

 

(2) Her yarıyıl sonunda ilgili öğrencinin aldığı derslerin not belgesi (transkript), ilgili birim 

tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Üniversitemiz Öğrencilerinin Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Özel Öğrenci 

Statüsüyle Ders Almaları 

 

 

MADDE 8- (1) Üniversitemiz önlisans veya lisans öğrencilerinin, başka bir üniversitenin 

önlisans veya lisans programlarından özel öğrenci olarak ders alabilmeleri için; 

 

a) Öğrencinin, özel öğrenci olarak hangi dersleri alabileceğine, kayıtlı olduğu bölüm/program 

başkanlığının görüşü, ilgili birim yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda ilgili birimin 

yönetim kurullarınca karar verilmesi halinde özel öğrenci olarak ders almak istediği 

üniversiteye başvurması ve o kurumun yetkili kurullarının olumlu karar vermesi gerekir. 

b) Yükseköğretim kurumunca özel öğrenciliği kabul edilen öğrenci ile ilgili, bölüm/program 

başkanın görüşü,  ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi ve senatonun olumlu karar alması 

gerekmektedir. 

(2) Özel öğrencilik süresince, öğrencinin Üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder.   

(3) Üniversitemiz öğrencilerinin başka üniversitelerden özel öğrenci olarak almış oldukları 

derslerin uyumları ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.    
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

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. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

 

Bu yönergede hüküm bulunmayan haller; 

 

MADDE 10- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, 

Senato kararları uygulanır.  

 

Yürürlük 

MADDE 11- Bu yönerge Hakkari Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten 

itibaren yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 12- Bu yönerge hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü  yürütür. 


