ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE l – (1) Bu Yönerge, diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü
programlarına kayıtlı öğrencilerinin ETÜ'den ve ETÜ'nün lisansüstü programlarına kayıtlı
öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından özel öğrenci
olarak ders almalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi
ile Üniversitenin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,
b) Enstitü: ETÜ’ye bağlı enstitüyü,
c) ETÜ: Erzurum Teknik Üniversitesini,
ç) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
d) ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
e) Not Durum Çizelgesi: Derslerin başarı durumunu gösteren belgeyi,
f) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,
g) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programına kayıtlı olup
farklı bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından ders almak isteyen öğrenciyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
MADDE 4 – (1) Bir lisansüstü programın kayıtlı öğrencileri, diğer yükseköğretim
kurumlarının lisansüstü programlardan özel öğrenci olarak ders alabilirler.
(2) Özel öğrenciler ETÜ’nün ilgili Yönetmelik, Yönerge ve Uygulama Esaslarında
belirtilen kurallara tabi olmakla birlikte diğer öğrenciler gibi, izledikleri derslerin devam,
sınav, başarı değerlendirmesi gibi bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini
yerine getirmek zorundadırlar.
(3) Özel öğrenci adayı, özel öğrenci olarak ders almak istediği programın varsa özel
şartlarını taşımak zorundadır.
(4) ETÜ’ye özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye geçici öğrenci kimlik kartı
verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu kimlik kartını iade eder.
(5) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, üniversitelerin karşılıklı onayı ile
eğitiminin bir bölümünü diğer yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak devam ettirmek
isteyen öğrenciler, katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öderler.
(6) Kayıtlı öğrencilerin özel öğrencilikte geçirdikleri süre öğrenim süresinden sayılır.
(7) Öğrenci, sadece kayıtlı olduğu üniversitenin öğrencilik haklarından faydalanabilir.
(8) Öğrencilerin özel öğrencilikte geçireceği süreler ilgili EYK tarafından belirlenir.
(9) Başvurusu onaylanan özel öğrenci, kayıt işlemleri için belirtilen tarihler içerisinde
ÖİDB’ye başvurmak zorundadır.
(10) Özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması durumunda
ilgili yönetim kurulu kararı ile özel öğrencilik statüsü sona erer.

(11) Özel öğrenciler lisansüstü programda ilgili yarıyılda açık olan derslere kayıt
yaptırabilirler. Sadece özel öğrenciler için ders açılamaz. Özel öğrenci uzmanlık alan dersi,
proje dersi ve seminer dersini alamaz, tez çalışması yapamaz.
(12) Türkçe yeterliği olmayan yabancı uyruklu lisansüstü öğrenciler, özel öğrenci
olarak ders alamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Kabul ve Eğitim – Öğretim
ETÜ lisansüstü öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci
statüsünde ders alması
MADDE 5 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin;
özel öğrenci başvuru formunu doldurup en geç ilgili yarıyılın kayıt yenileme bitiş tarihine
kadar kayıtlı olduğu EABD’ye başvuru yapması gerekir.
(2) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alma
talebi, ilgili EABD kurul kararı ve EYK onayı ile karara bağlanır. EYK onayı olmadan başka
bir yükseköğretim kurumundan alınan dersler kabul edilmez.
(3) Öğrencilerin başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin notları EYK
onayından sonra öğrenci bilgi sistemine işlenir.
(4) Öğrenciler, özel öğrenci statüsü ile müfredatta alınması gereken derslerin en fazla
%50’sini alabilirler.
Diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı lisansüstü öğrencilerin ETÜ’den özel
öğrenci olarak ders alması
MADDE 6 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversite tarafından özel öğrenci
olarak ders almalarına izin verilmiş olmalıdır.
(2) Özel öğrenci olarak ETÜ’den ders almak isteyen diğer yükseköğretim kurumlarının
lisansüstü öğrencileri, en geç ilgili yarıyılın kayıt yenileme bitiş tarihine kadar, enstitü
tarafından ilan edilen belgelerle birlikte enstitüye dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır. Enstitü
başvuruyu, değerlendirilmesi için, ilgili EABD’ye iletir. EABD kurul kararı enstitü tarafından
öğrenciye bildirilir. Başvurunun kabulü halinde, alınan karar öğrenci kayıtlarının yapılması
için ÖİDB’ye gönderilir.
(3) Yarıyıl sonunda öğrencinin aldığı derslerin başarı durumları, ilgili yükseköğretim
kurumuna bildirilmek üzere, enstitü tarafından ÖİDB’ye gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 7 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve ETÜ Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
Madde 8 – (1) 06.09.2019 tarihli ve 15/02 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiş olan
Erzurum Teknik Üniversitesi Lisansüstü Özel Öğrenci Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge, ETÜ Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10– (1) Bu yönerge hükümlerini ETÜ Rektörü yürütür.

