ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL (MİSAFİR) ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, özel öğrenci statüsünde Erzurum Teknik Üniversitesi’nden ders alacak olan
diğer üniversitelerin lisans, lisansüstü ve bir Yükseköğretim Kurumu mezunu öğrencileri ile başka üniversitelerden
ders alacak olan Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerine ilişkin hususları ve hükümleri belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2- Bu Yönerge, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in “ 22’nci Maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- Bu yönergede geçen;
Birim: İlgili Enstitü ve Fakülteyi,
İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunu,
Not Çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi,
Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,
Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesi’ni ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Üniversitemiz Öğrencilerinin Başka Üniversitelerden
Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları
MADDE 4-Üniversitemiz lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başka bir Yüksek Öğretim Kurumunun lisans ve
lisansüstü programlarından “özel öğrenci” olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:
1) Üniversitemiz öğrencilerinden belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenlere, ilgili fakülte/enstitü Yönetim
Kurullarının kararı ve Senato Onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde ders
almalarına izin verilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler, ders aldıkları yükseköğretim kurumunun
öğrencilik haklarından yararlanamaz.
2) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir üniversiteden almak istediği derslerin, kendi programındaki derslere
içerik ve kredi bakımından denk olduğunun bölüm başkanlığı tarafından uygun görülmesi ve ilgili yönetim kurulu
tarafından öğrencinin alabileceği derslerin kabulüne veya reddine karar verilir, öğrenci başvurusunun kabulü
halinde Üniversitemiz Senatosu’nun olumlu kararı ile özel öğrenciliğe hak kazanır.
3) Öğrenci başvurusunun, özel öğrenci olarak ders almak istenen üniversite tarafından onaylanması gerekir.
4) 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.
5) (Mülga, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı)
6) (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri
derslerin kredileri toplamı, yönetmelikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum 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 diğer Üniversitelerin farklı dönemlerinden de alabilirler.
7) Öğrencinin üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder, ancak özel öğrenci olarak ders aldığı kurumun ve
programın diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz
8) Başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünden alınan derslere ilişkin başarı notlarının Üniversitemizdeki
karşılıkları, üniversitemizin lisans ve lisansüstü yönetmeliklerinin ilgili hükümleri çerçevesinde, ilgili programın
bağlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve harf notları işlenir.
9) Bu öğrenciler, üniversitemizdeki programında o dönem ders alıp almadığına bakılmaksızın, öğrenci katkı
payını/öğrenim ücretini üniversitemizde tam olarak ödemeye devam eder.

10) Öğrencilerin özel öğrenci olarak başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitülerinin yaz okullarında ders alıp
alamayacaklarına ilgili birimin yönetim kurulu karar verir. Yaz okulunda bir öğrenci en çok 3 (üç) ders alabilir.
Mezuniyetine tek dersi kalan öğrenciye ilaveten bir ders verilebilir. Yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu
ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öder.
11) Yaz okullarında alınan derslerin başarı notlarının değerlendirilmesi Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Erzurum Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümleri ve yaz okulu yönergesine göre yapılır.
12) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan
programlardan ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yürürlükteki uygulama ölçütlerine göre yeterli
olduğunu belgelemeleri gerekir.
13) (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı) Özel öğrenci statüsünde geçirilecek asgari ve
azami süreler öğrencinin müracaatı esnasında Fakülte Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Senato kararı ile
belirlenir.
14) (Ekleme, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı) 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 Ders Almaları
MADDE 5 – Başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünün lisans ve lisansüstü öğrencilerinin Üniversitemiz
lisans ve lisansüstü programlarından “özel öğrenci” olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:
1) Özel öğrenci olarak, üniversitemizden ders almak isteyen başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü
öğrencisi, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulunun kararı ile birlikte, üniversitemizin ilgili birimine dilekçe ile
başvuruda bulunur. Yönetim kurulunda öğrencinin kabulüne veya reddine karar verilir, öğrenci başvurusunun
kabulü halinde Üniversitemiz Senatosu’nun olumlu kararı ile özel öğrenciliğe hak kazanır.
2) Öğrenci, üniversitemizdeki “özel öğrenciliği” süresince, üniversitemizin diplomaya veya statüye yönelik
öğrencilik haklarından yararlanamaz.
3) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredilerinin toplamı, üniversitenin öğrencileri için
geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırı kadardır.
4) Öğrencinin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde,
üniversitemizin lisans ve lisansüstü yönetmelik hükümleri uygulanır.
5) Yarıyıl/yıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu; ilgili birim tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumuna yazılı olarak iletilir.
6) Üniversitemiz ile eğitim-öğretim protokolü bulunan yerli/yabancı devlet/vakıf üniversiteleri/yüksek teknoloji
enstitüleri “özel öğrencileri” için, ilgili protokolle tespit edilmiş hükümler uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Öğrenci Statüsünün Sona Ermesi
Madde 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 öğrenci statüleri hemen sona erer.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 7- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve
ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
MADDE 8- Bu Yönerge Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürürlük
MADDE 9 - Bu yönerge Üniversite Senatosu'nun 08/01/2014 tarih ve 01/01 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 10 - Bu Yönerge hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

