T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ÖĞRENCİ VE MİSAFİR ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, özel ve misafir öğrenciliğe ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge'de geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülteyi,
b) İlgili yönetim kurulu: Fakülte yönetim kurulunu,
c) Misafir öğrenci: Özel öğrenci statüsü haricinde, ilgi duyduğu alanlarda kendisini geliştirmek
veya mesleki bilgisini artırmak amacıyla Üniversitedeki bazı dersleri, ücreti karşılığında takip
eden/alan öğrenciyi,
ç) 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
imkanı tanınan öğrenciyi,
d) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin
Özel Öğrencilik Statülerine İlişkin İlkeler
MADDE 4 – (1) Özel öğrencilik statüsünden yararlanmak isteyen öğrenci, en geç ilgili yarıyılın
ders kayıt başlama tarihinden 10 iş günü önce bölüm sekreterliğine başvuruda bulunmalıdır.
Başvurunun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi halinde diğer yükseköğretim
kurumlarında özel öğrenci statüsünde ders alınabilir.
(2) Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre,
öğrencinin talebi üzerine ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla
uzatılabilir:
a) Öğrencinin, Üniversiteye yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi
mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet
hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.
b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim
kurulunun teklifinin olması.
(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel
öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir.
(4) Öğrencinin, özel öğrenci olarak diğer yükseköğretim kurumlarında almak istediği derslerin
kendi programındaki derslere içerik ve kredi/AKTS kredisi bakımından denkliği, bölüm muafiyet ve
intibak komisyonu tarafından değerlendirilerek, bölüm başkanlığı tarafından ilgili yönetim kurulunun
onayına sunulur. İlgili yönetim kurulu öğrencinin alabileceği derslerin kabulüne veya reddine karar
verir.
(5) Öğrenci başvurusunun, özel öğrenci olarak ders alınacak yükseköğretim kurumu tarafından
onaylanması halinde özel öğrencilik statüsü kazanılmış olur.

(6) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.
(7) Özel öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin AKTS kredileri toplamı, Üniversitenin
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen maksimum AKTS kredi sınırını aşamaz.
Özel öğrenci, Üniversitede ders almaya hak kazandığı dönemin/dönemlerin dersleri haricinde başka
ders alamaz. Öğrenci, Üniversitede ders almaya hak kazandığı dönemin/dönemlerin derslerini,
öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun farklı dönemlerinden alabilir.
(8) Öğrencinin Üniversitedeki öğrencilik hakları devam eder, ancak öğrenci, özel öğrenci
olarak öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik
haklarından yararlanamaz.
(9) Özel öğrenci statüsü ile alınan derslerin notları, ilgili yönetim kurulu tarafından uygun
görülmesi halinde dönüşümleri yapılarak not döküm belgesine işlenir.
(10) Özel öğrenci, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini Üniversiteye tam olarak ödemeye
devam eder.
(11) Özel öğrenci, kayıtlı olduğu programdan farklı bir programda öğrenim göremez.
Üniversitede ve diğer yükseköğretim kurumlarında aynı anda ders alınamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinin
Üniversitedeki Özel Öğrencilik Statülerine İlişkin İlkeler
MADDE 5 – (1) Özel öğrenci olarak Üniversitede öğrenim görmek isteyen diğer
yükseköğretim kurumu öğrencisi, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki ilgili birimin kararı ile
birlikte Üniversitedeki ilgili birime en geç ders kayıt başlama tarihinden 10 iş günü önce başvuruda
bulunur. Öğrenci, başvurunun ilgili yönetim kurulunda kabul edilmesi halinde özel öğrenciliğe hak
kazanır.
(2) Öğrenci, özel öğrenciliği süresince, Üniversitenin diplomaya veya statüye yönelik
öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredilerinin toplamında,
öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun mevzuatı dikkate alınır.
(4) Öğrenci, Üniversitede öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav ve başarı
değerlendirmesi gibi eğitim ve öğretime ilişkin konularda Üniversitenin mevzuat hükümlerine tabidir.
(5) Yarıyıl/yıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumları, Üniversite tarafından
öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yazılı olarak iletilir.
(6) 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 öğrencilik
statüsü sona erer.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üniversitedeki Misafir Öğrencilik Statüsüne İlişkin İlkeler
MADDE 6 – (1) Özel öğrenci statüsü haricinde, Üniversitedeki bazı dersleri takip etmek/almak
isteyen misafir öğrencilerin, dilekçe ile ilgili birime başvuru yapması gerekir.
(2) İlgili birim tarafından başvurusu kabul edilen misafir öğrencilerin Üniversite tarafından ders
saati başına belirlenen ücreti ödemeleri gerekir.
(3) Misafir öğrenciler derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmesi gibi eğitim ve öğretime
ilişkin konularda Üniversitenin mevzuat hükümlerine tabidir.
(4) Üniversite öğrencilerinin misafir öğrenci olarak ders almaları durumunda, aldıkları dersler
kayıtlı oldukları programın ders yüküne sayılmaz ve AGNO hesabına katılmaz.
(5) Misafir öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre, suç teşkil eden bir fiili işlediğinin tespiti ve ilgili yönetim kurulunun misafir öğrenci statüsünün
sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi halinde misafir öğrenci statüsü sona erer.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 7 – (1) Bu Yönerge'de hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri,
YÖK, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

