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ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge'nin amacı, 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, Üniversitemizde 
öğrenim görmek isteyen ve Üniversitemiz öğrencilerinin aynı şekilde diğer yükseköğretim 
kurumlarında eğitime devam etmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam  
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 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, Üniversitemizde öğrenim 
görmek isteyen ve Üniversitemiz öğrencilerinin aynı şekilde diğer yükseköğretim kurumlarında 
eğitime devam etmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ''Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki 
Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi 
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin'' 22'nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönerge'de geçen;

a)  Birim: İlgili fakülteyi,
b) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu,
c) Not çizelgesi (Transkript) : Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı 
notlarının topluca yazıldığı belgeyi, 
ç) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Üniversitemiz Öğrencilerinin Başka Üniversitelerden

Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları

MADDE 5 – (1) Üniversitemiz lisans öğrencilerinin, başka bir yükseköğretim 
kurumunun lisans programlarında özel öğrenci olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır: 

a) Üniversitemiz öğrencilerinden belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenlere, ilgili 
fakülte yönetim kurullarının kararı ve Senato onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında özel 
öğrenci statüsünde ders almalarına izin verilebilir. 

b) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir üniversiteden almak istediği derslerin, kendi 
programındaki derslere içerik ve kredi/AKTS bakımından denk olduğunun bölüm başkanlığı 
tarafından uygun görülmesi halinde ilgili yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim kurulu 
tarafından öğrencinin alabileceği derslerin kabulüne veya reddine karar verilir. Öğrenci, 
başvurusunun kabulü ve Üniversitemiz Senatosunun olumlu kararıyla özel öğrenciliğe hak 
kazanır.

c) Öğrenci başvurusunun, özel öğrenci olarak ders almak istenen üniversite tarafından 
onaylanması gerekir.



ç) Özel öğrencilik süresi, özel öğrenci olunan yükseköğretim kurumunun farklı oluşuna 
ve alınan ders sayısına bakılmaksızın, öğrencinin tabi olduğu eğitim-öğretim ve sınav 
yönetmeliğinde belirtilen öğrenim süresinden sayılır. 

d) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin AKTS kredileri toplamı, 
Üniversitemiz ''Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği''nde belirlenen bir yarıyılda 
alınabilecek maksimum AKTS kredi sınırını aşamaz. Özel öğrenci olarak diğer üniversitelere 
giden öğrenciler, Üniversitemizde ders almaya hak kazandıkları dönemin/dönemlerin dersleri 
haricinde başka ders alamazlar.  Öğrenciler, Üniversitemizde ders almaya hak kazandıkları 
dönemin/dönemlerin derslerini gittikleri üniversitelerin farklı dönemlerinden alabilirler.

e) Öğrencinin üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder, ancak özel öğrenci olarak 
ders aldığı kurumun ve programın diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından 
yararlanamaz. 

f) Başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünden alınan derslere ilişkin başarı 
notlarının Üniversitemizdeki karşılıkları, Üniversitemiz ''Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği''nin ilgili hükümleri çerçevesinde, programın bağlı olduğu birimin yönetim kurulu 
kararı ile belirlenir ve harf notları işlenir.

g) Özel öğrenciler, Üniversitemizdeki programında o dönem ders alıp almadığına 
bakılmaksızın, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini Üniversitemizde tam olarak ödemeye 
devam eder.

ğ) Özel öğrenci statüsünde geçirilecek süre, öğrencinin müracaatı esnasında fakülte 
yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato kararı ile belirlenir.

h) Özel öğrenci statüsünden faydalanmak için, en geç ilgili dönemin ders kayıt haftasının 
sonuna kadar başvuruda bulunmak gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başka Üniversite Öğrencilerinin Özel Öğrenci

Statüsüyle Üniversitemizde Ders Almaları

MADDE 6 – (1) Başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünün lisans öğrencilerinin 
Üniversitemiz lisans programlarında özel öğrenci olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır: 

a) Özel öğrenci olarak, Üniversitemizden ders almak isteyen başka bir üniversite/yüksek 
teknoloji enstitüsü öğrencisi, kayıtlı olduğu üniversitenin kararı ile birlikte Üniversitemizin ilgili 
birimine ders kayıt tarihlerinden en geç 15 gün önce dilekçe ile başvuruda bulunur. Yönetim 
kurulunda öğrencinin kabulüne veya reddine karar verilir. Başvurusunun kabulü ve 
Üniversitemiz Senatosunun olumlu kararı ile öğrenci, özel öğrenciliğe hak kazanır. 

b) Öğrenci, özel öğrenciliği süresince, Üniversitemizin diplomaya veya statüye yönelik 
öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

c) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredilerinin toplamında, 
öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun mevzuatı dikkate alınır.

ç) Öğrencinin Üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı 
değerlendirmesinde, Üniversitemizin mevzuat hükümleri uygulanır. 

d) Yarıyıl/yılsonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu, ilgili birim tarafından 
öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yazılı olarak iletilir. 

e) Üniversitemiz ile eğitim-öğretim protokolü bulunan yerli/yabancı devlet/vakıf 
üniversiteleri/yüksek teknoloji enstitüleri özel öğrencileri için ilgili protokolle tespit edilmiş 
hükümler uygulanır. 

f) Özel öğrenci statüsü haricinde, Üniversitemizdeki bazı dersleri almak isteyen 
öğrencilerin, Üniversite tarafından kredi başına belirlenen ücreti ödemeleri gerekir. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Öğrenci Statüsünün Sona Ermesi

Madde 7 – (1) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
hükümlerine göre, suç teşkil eden bir fiili işlediğinin tespiti ve ilgili yönetim kurulunun özel 
öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi halinde kayıt işlemindeki süre 
dikkate alınmaksızın özel öğrenci statüleri sona erer.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönerge'de hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat 
hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır. 

MADDE 9 – (1) Bu Yönerge Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği 
tarihte yürürlüğe girer. 

Yürürlük
   MADDE 10 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun 22.06.2018 tarih ve 08/01  sayılı 

kararı ile kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 
Yürütme 
MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü 

yürütür.


