KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİSAFİR ÖĞRENCİ ve ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Konya Teknik Üniversitesinin misafir öğrenci ve
özel öğrenci statüsü ile ilgili usûl ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge, ön lisans ve lisans programları düzeyindeki misafir öğrenci ve
özel öğrenci statüsü ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede geçen;
a) Birim: İlgili Fakülte/Meslek Yüksekokulunu,
b) Senato: Konya Teknik Üniversitesi Senatosunu,
c) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,
ç) Üniversite Yönetim Kurulu: Konya Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Misafir öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, mezuniyet
aşamasında olan, kendi kurumunda aldığı derslerle birlikte alamadığı ders/dersleri almak üzere,
kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla, farklı bir yükseköğretim kurumunda bu
derslere devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,
e) 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
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Kabul Şartları, Gerekli Belgeler ve Özel Öğrencilik Süresi
Misafir öğrenci kabul şartları ve genel ilkeler
MADDE 5- (1) Misafir öğrenci kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarından ders
almak isteyen öğrenci, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıt yenileme tarihlerinde, dilekçe ile
kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına müracaat eder. İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul
edilen müracaatlar, Rektörlük aracılığıyla diğer yükseköğretim kurumuna bildirilir.
(2) Aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan gelerek Üniversitede misafir
öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencinin başvurusu, ilgili rektörlük aracılığıyla
Üniversitenin akademik takviminde belirtilen süre içerisinde gönderilmesi halinde kabul edilir.
(3) Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenci, sadece bir
yarıyıla mahsus olmak üzere Konya Teknik Üniversitesinin ilgili biriminde misafir öğrenci
olarak en fazla üç ders alabilir.
(4) Aynı şekilde Üniversitenin öğrencisi de misafir öğrenci statüsünde diğer
yükseköğretim kurumundan sadece bir yarıyıla mahsus olmak üzere eğitim ve öğretim
süresince en fazla üç ders alabilir.

Özel öğrenci kabul şartları
MADDE 6- (1) Bir Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciye, sınıf mevcudu,
fiziksel alt yapı, öğretim elemanı sayısı yeterliliği ve eğitim sisteminin uygunluğu ve benzeri
hususlar dikkate alınarak Üniversitenin ilgili bölüm başkanlığının görüşü, birim yönetim kurulu
kararı ve Senato onayı ile özel öğrencilik statüsünde öğrenim görme ve ders alma izni
verilebilir.
(2) Üniversitemizde öğrenci olup, diğer yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak
ders almak isteyen öğrencinin, özel öğrenci statüsünde alacağı dersler ilgili bölüm başkanlığı
tarafından belirlenir.
(3) Üniversitemizde ve diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencinin özel
öğrenci statüsünden yararlanabilmesi için;
a) Kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılı tamamlayarak genel not ortalamasının
asgari, 4’lük sistemde en az 3,00 ve 100’lük sistemde en az 80,00 olması,
b)Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince
disiplin cezası almamış olması,
c) Üniversitemiz öğrencisinin diğer yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olabilmesi
için, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, özel öğrenci olarak öğrenimine devam
edeceği yükseköğretim kurumunun ilgili programının aynı yıldaki merkezi yerleştirme taban
puanına eşit veya yüksek olmalıdır.
(4) Üniversitede öğrenci olup, diğer yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak
ders almak isteyen öğrenci ile diğer yükseköğretim kurumunda öğrenci olup, Üniversiteden
özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenci Üniversitenin/yükseköğretim kurumunun
öğrenci işleri daire başkanlıkları tarafından ilan edilen belgeleri başvuru esnasında teslim etmek
zorundadır.
(5) Kendisi ile ilgili sağlık problemini sağlık kurulu raporu, kendisinin veya ailesinin
can güvenliği sorunun olduğunu veya afetzede olduğunu nüfusa kayıtlı olduğu yerin mülki
amirliğinden aldığı yazı ile belgelendiren veya birinci derece yakınının tek başına hayatını
idame ettiremeyecek derecede sağlık problemi olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren
öğrenci için üçüncü fıkra belirtilen koşulları aranmaz.
Özel öğrencilik süresi
MADDE 7- Özel öğrencilik süresi, sağlık, güvenlik ve afet durumlarında bu koşulların
devam ettiği süreyle, diğer durumlarda ise her defasında aralıklı veya sürekli olarak bir eğitim
öğretim yılı ile sınırlıdır. Bir yıllık süre, 6 inci maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen şartların
sağlanması koşuluyla bu yönergenin 6 ıncı maddesinin 1 nci fıkrasındaki usul izlenmek
kaydıyla mezuniyete kadar uzatılabilir. Sağlık, güvenlik ve afet sebepleri hariç özel statüde
alınan derslerin AKTS toplamı ön lisans için 60, lisans için 120 AKTS kredisini aşamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Özel Öğrenciliğin Sona Ermesi
Eğitim-Öğretim
MADDE 8- (1) Üniversitede kayıtlı bir öğrencinin, aynı düzeyde başka bir
yükseköğretim kurumundan aldığı dersler, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu
programdaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Üniversite öğrencisinin diğer yükseköğretim
kurumundan ders alabilmesi için, derslerin içerikleri, AKTS ve ulusal kredileri, ders ve sınıf
geçme şartları ve benzeri hususlar dikkate alınarak, ilgili bölüm başkanlığının görüşü ve ilgili

birim yönetim kurulu kararı ile eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirilmeyen dersler, kayıtlı olunan
programdaki yükümlülüklerin yerine sayılmaz.
(2) Özel öğrenci, kayıtlı olduğu ders için, devam, sınav, başarının değerlendirilmesi,
disiplin ve diğer hususlarda, özel öğrenci olarak kayıtlı olduğu kurumda uygulanan yönetmelik,
yönerge ve diğer esaslara uymak zorundadır.
(3) Özel öğrenci statüsünde Üniversiteden ders alan öğrenciye diploma verilmez. Ancak
diğer yükseköğretim kurumu öğrencisinin derslerden aldığı notlar öğrencisi olduğu kuruma
eğitim ve öğretim döneminin bitiminden itibaren en geç bir ay içerisinde bildirilir.
(4) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olarak özel öğrencilikte geçirilen süreler,
öğretim süresine dâhildir.
(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak öğrenim gören Üniversite
öğrencisinin öğrencilik hakları devam eder.
Özel öğrenci statüsünün sona ermesi
MADDE 9-(1) Öğrencinin, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan
kalkması veya ilgili yönetim kurulu kararı ile özel öğrencilik statüsü sona erer.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Katlı Payı/Öğrenim Ücretleri
Katlı payı ve öğrenim ücretleri
MADDE 10- (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup, diğer bir yükseköğretim
kurumunda öğrenim görmekte olan özel öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretlerini kayıtlı
oldukları yükseköğretim kurumuna öderler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12- Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- Bu Yönerge hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

