ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE l – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim kurumlarının lisans-lisansüstü programlarının
kayıtlı veya mezun öğrencisi olup Üniversiteden, Üniversitenin Lisansüstü öğrencisi olup diğer
lisansüstü programlardan özel öğrenci olarak ders almak isteyenlere 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) Birim: İlgili Enstitüyü,
b) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,
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 kayıtlı veya mezun öğrenci olup
Üniversitemizden ders almak isteyen öğrenciyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
MADDE 4 – (1) Bir lisans/lisansüstü programının kayıtlı veya mezun öğrencileri, kayıtlı veya
mezun oldukları programların eşdeğeri ile farklı düzeydeki programlardan özel öğrenci olarak
ders alabilirler.
(2) Bir özel öğrenci adayının ETÜ’ye özel öğrenci statüsünden faydalanabilmek üzere
başvurabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
(3) 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.
(4) Özel öğrenci adayı, özel öğrenci olarak ders almak istediği programın varsa özel şartlarını
taşımak zorundadır.
(5) ETÜ’ye özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye geçici öğrenci kimlik kartı verilir. Özel
öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu kimlik kartını iade eder.
(6) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversitelerin karşılıklı onayı ile eğitiminin bir
bölümünü özel öğrenci olarak devam ettirmek isteyen öğrenciler, katkı payını kayıtlı olduğu
üniversiteye öder. Bu kapsam dışında ders almak isteyen kayıtlı veya mezun öğrencilerin,
Üniversite tarafından belirlenen ders kredi ücretini ödemeleri gerekir.
(7) Kayıtlı öğrencilerin özel öğrencilikte geçirdikleri süre öğrenim süresinden sayılır.
(8) Öğrenci, sadece kayıtlı olduğu üniversitenin öğrencilik haklarından faydalanabilir.
(9) Kayıtlı öğrencilerin özel öğrencilik süresi aralıklı veya sürekli olarak iki yarıyıl ile sınırlıdır.
(10) Başvurusu onaylanan özel öğrenci, kayıt işlemleri için belirtilen tarihler içerisinde
ÖİDB’ye başvurmak zorundadır.

(11) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil eden
bir fiil nedeniyle ceza alan, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartları ortadan kalkan ve
ilgili yönetim kurulunun özel öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi
halinde öğrencilerin özel öğrenci statüsü sona erer.
(12) 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.
(13) Türkçe Dil Sınavını geçemeyen yabancı uyruklu lisansüstü öğrenciler, özel öğrenci olarak
ders alamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Kabul ve Eğitim – Öğretim
Üniversite lisansüstü öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci
statüsüyle ders alması
MADDE 5 – (1) ETÜ Lisansüstü öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü
programlarından özel öğrenci olarak ders almalarına ilişkin kurallar aşağıdaki gibidir:
a) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alma talebi, ilgili
EABD başkanlığının görüşü alınarak ilgili EYK kararı tarafından karara bağlanır. Yönetim
Kurulu kararı olmadan başka bir Yükseköğretim Kurumundan alınan dersler ve başarı notları
kabul edilmez.
b) Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin; özel öğrenci başvuru
formunu doldurup en geç ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme tarihlerinin son gününe kadar
kayıtlı olduğu enstitüye başvuru yapması gereklidir.
c) Öğrencilerin başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarılı olduğu derslerin
muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin
%50’sini geçemez.
Diğer bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı veya mezun lisans/lisansüstü öğrencilerin
üniversiteden özel öğrenci olarak ders alması
MADDE 6 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun kayıtlı veya mezun lisans/lisansüstü
öğrencilerinin ETÜ lisansüstü programlarından özel öğrenci olarak ders almaları ile ilgili
kurallar aşağıdaki gibidir:
a) Kayıtlı öğrenciler için, öğrenim gördüğü Üniversitenin ilgili kurullarınca özel öğrenci olarak
ders alınmasına izin verilmiş olmalıdır.
b) Özel öğrenci olarak ETÜ’den ders almak isteyen diğer yükseköğretim kurumunun
kayıtlı/mezun öğrencileri, en geç o yarıyıla ait kayıt yenileme tarihlerinin son günü ilgili
enstitüye dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır. İlgili EABD başkanlığının görüşü alarak ilgili
EYK, öğrencinin kabulüne veya reddine karar verir. Başvurunun kabulü halinde, alınan karar
öğrenci kayıtlarının yapılması için ÖİDB’ye bildirilir.
c) Yarıyıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu, ilgili enstitü müdürlüğü
tarafından ÖİDB’ye bildirilir. Öğrenci notları ETÜ tarafından ilgili yükseköğretim kurumuna
yazılı olarak iletilir. Mezun öğrencilere ise aldığı derslere ilişkin başarı durum belgesi
(transkript) verilir.
MADDE 7 – (1) Başvuru için gerekli belgeler:
a) Kimlik fotokopisi,
b) Kayıtlı öğrenciler için öğrenci belgesi,
c) Kayıtlı öğrenciler için disiplin cezası almadığını gösterir belge,

d) Kayıtlı öğrenciler için, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ilgili kurullarından
alınan izin (ETÜ’den ders alınabilmesine ilişkin) belgesi,
e) Mezun öğrenciler için mezuniyet belgesi,
f) Ders kredi ücreti ödemesi gereken öğrencilerin, ödemeye ilişkin dekontu ve
g) İlgili enstitünün web sitesinde yer alan başvuru formu.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri
ve ETÜ Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge, ETÜ Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10– (1) Bu yönerge hükümlerini ETÜ Rektörü yürütür.

