
 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN ÖN LİSANS VE LİSANS 

PROGRAMLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN DİĞER 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN “ÖZEL ÖĞRENCİ” OLARAK 

DERS ALABİLMELERİNE İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER  

(2019 – 2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) 
 

BAŞVURU YERİ ve TARİHİ:  

 

Öğrenciler, ders alacakları Yükseköğretim Kurumunun ders kayıt takvimini dikkate alarak kayıtlı 

oldukları ilgili Bölüm Başkanlığına başvuru yapacaklardır. 

 

 

KATKI PAYI /ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ:  
 

YTÜ öğrencisi olup; 

 

i) 1 ve 8. Dönemler arası (Normal Eğitim Süresi) I. Öğretim programlarında öğrenim gören ve aynı 

zamanda ikinci bir Yükseköğretim Kurumunda (Açıköğretim ve Uzaktan Açıköğretim 

Programları dahil olan),  

ii) II. Öğretimde,  

iii) 9. ve üzeri (I. ve II. Öğretim) dönemlerde 
 

kayıtlı olanların, 02-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Öğrenim Ücreti/Katkı Payı ödemesi gerekmektedir. 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında katkı payı ödemesi yapacakların Katkı Payı ve Öğrenim 

Ücretleri Hakkında bilgilere www.sks.yildiz.edu.tr  adresinden ulaşılabilir. 

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:  

 

Diğer Yükseköğretim Kurumundan alınmak istenen ders/derslerin kredi ve içeriklerini gösterir onaylı 

belge, haftalık ders programı ve Başvuru Formu (EK-1).   

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR: 

 

- Başka üniversiteden alınan derslerin kredileri ile birlikte, üniversitemizden alınan derslerin kredileri 

toplamının, bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aştığı tespit edilen öğrencinin, aşan 

kredi sayısına tekabül eden kredide dersi silinir. Başka üniversiteden alınmak istenen dersin, 

üniversitemizden alınan dersler ile çakışmaması gereklidir.  

 

- Öğrencinin başarı notunun, ders aldığı Yükseköğretim Kurumu tarafından, ilgili yarıyıla ait sınavların 

bitimini takiben Üniversitemize/Fakülte Dekanlığına bildirilir. Öğrencinin ders ve başarı notu, Fakülte 

Yönetim Kurulu’nca kabul edildikten sonra Fakülte Sekreterliğince sisteme işlenir. Alınan kararın bir 

örneği de ilgili Fakülte Sekreterliğince EBYS üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. 

 

YTÜ Önlisans ve Lisans öğrencilerinin, özel öğrenci kabulü olan diğer yükseköğretim kurumlarının  

Önlisans ve Lisans programlarından “özel öğrenci” olarak ders alabilmeleri ile ilgili kurallar aşağıdaki 

gibidir:  

 

a) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders aldıkları programın yanı sıra, 

(maksimum kredi sınırları dikkate alınarak) YTÜ’de kayıtlı bulundukları programdan da ders alabilirler. 

 

b) Öğrenci, ders almak istediği Yükseköğretim Kurumundan alacağı ders/derslerin kredilerini gösterir 

onaylı içerikleri ve ders alacağı programın haftalık ders programı ile öğrenim gördüğü Bölüm Başkanlığına 

http://www.sks.yildiz.edu.tr/


 

başvurur. Başka üniversiteden alınmak istenen dersin, üniversitemizden alınan dersler ile çakışmaması 

gereklidir.  

 

c) Öğrencinin kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığınca belirlenen kriterler doğrultusunda uygun görülen 

Yükseköğretim Kurumundan, özel öğrenci olarak almak istediği ders/derslerin, içerik ve kredi bakımından 

kendi programındaki ders/derslere denk olup olmadığı incelenerek ders alıp alamayacağı değerlendirilir ve 

ders alması uygun görülen öğrenciler için ilgili Fakülte /Yüksekokul tarafından “YTÜ Ders Eşdeğerlik ve 

İntibak Esasları” çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı alınır.  

 

d) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kurallara uygun olmadan diğer Yükseköğretim Kurumundan alınan ders 

ve notlar Üniversitemizce kabul edilmez.   

 

e) Katkı Payı-Öğrenim Ücreti ödeme zorunluluğu olan ve Özel öğrenci olarak diğer yükseköğretim 

kurumlarından ders alan öğrenciler ilgili yarıyılda, YTÜ’den ders alıp almadıklarına bakılmaksızın, 

YTÜ’deki öğrenci katkı payını tam olarak öderler.  

 

f) Özel öğrenci olarak diğer yükseköğretim kurumlarından alınan  derslerin kredileri ile öğrencilerin kendi 

programlarında  almış oldukları derslerin kredilerinin toplamı YTÜ’de 1 (bir) yarıyıl için alınması uygun 

görülen kredi sınırını geçemez.  Bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aştığı tespit edilen 

öğrencinin, aşan kredi sayısına tekabül eden kredide dersi silinir. 

 

g) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin (tüm öğrenim süresince)  

toplam kredisi, en fazla 30 kredi olabilir. 

 

h) Özel öğrenci olarak diğer yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrencilerin, YTÜ’deki öğrencilik 

hakları devam eder; özel öğrenci olarak ders aldıkları  kurumun  diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik 

haklarından yararlanamazlar 

 

i) Özel öğrencilik süresi, YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen öğrenim 

süresinden sayılır.    

 

j) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere ilişkin başarı notları  “YTÜ 

Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları” uyarınca değerlendirilir ve ilgili Yönetim Kurulunca  karara  bağlanır.   

 

k) Öğrencinin başarı notu, ders aldığı Yükseköğretim Kurumu tarafından, ilgili yarıyıla ait sınavların 

bitimini takiben Üniversitemize/Fakülte Dekanlığına bildirilir. Öğrencinin ders ve başarı notu, Fakülte 

Yönetim Kurulu’nca kabul edildikten sonra Fakülte Sekreterliğince sisteme işlenir. 

 

ÖZEL DURUMLAR: 

 

(1) Aşağıda belirtilen;  
 

a) Sağlık sorununun teşhis ve tedavisini bulunduğu ilde sürdürememesi ve bakıma muhtaç olduğunu tam 

teşekküllü bir hastaneden alınmış resmi sağlık kurulu onaylı sağlık raporu ile belgelenmesi, 
 

b) Can ve mal güvenliğini tehdit eden bir durumun varlığı nedeniyle öğrenimini bulunduğu ilde 

sürdürememesi ve bu durumun savcılıktan resmi olarak belgelenmesi,  
 

hallerinde;  
 

- Üniversitemiz öğrencileri, özel öğrenci olarak öğrenim görecekleri sürenin tamamını gideceği 

Yükseköğretim Kurumunda geçirmek şartı ile diğer Yükseköğretim Kurumlarından,  

- Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler de öğrenim görecekleri sürenin 

tamamını Üniversitemizde geçirmek şartı ile  
 

özel öğrenci statüsünde öğrenim görebilirler. 
 

 



 

 

 

(2) Bu statüde; 
 

a) Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen üniversitemiz öğrencilerinin talepleri, ilgili 

Bölüm Başkanlığının önerisi alınarak ilgili Yönetim Kurullarınca değerlendirilir ve Üniversitemiz 

Senatosunca karar verilir. Ayrıca öğrenim göreceği yükseköğretim kurumunun da öğrencinin kabulüne 

ilişkin olumlu Senato veya Üniversite Yönetim Kurulu kararı alınmalıdır.   
 

b) Diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitemize özel öğrenci olarak gelecek öğrenciler için de 

öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunun Senatosu veya Üniversite Yönetim Kurulu olumlu kararı 

gereklidir. Ayrıca öğrencinin Üniversitemize kabul edilip edilmeyeceğine ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi 

alınarak ilgili Yönetim Kurullarınca değerlendirilir ve Üniversitemiz Senatosunca karar verilir.   
 

(3) Üniversitemiz öğrencileri, özel öğrenci olarak öğrenim görecekleri Yükseköğretim kurumundan “YTÜ 

Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde eşdeğer kabul edilebilecek dersleri alabilirler. Öğrenci 

gideceği Yükseköğretim kurumunda birden fazla yarıyıl öğrenim görecekse, her yarıyıl için alacağı derslerin 

eşdeğerliliği için ilgili Yönetim Kurulu kararı alınacaktır.   
 

(4) 1. fıkrada belirtilen nedenlerle özel öğrenci olarak Üniversitemiz programlarına başvuran öğrenciler için 

ağırlıklı genel not ortalaması şartı aranmaz. 
 



 

 

 

YTÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM 
KURUMLARINDAN DERS ALABİLMELERİNE İLİŞKİN 

BAŞVURU FORMU 
………………..EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI……….YARIYILI 

  

EK-1 

 

………………. Eğitim-Öğretim yılı ……………. yarıyılında aşağıda belirtilen ders / dersleri 

……………………………… Üniversitesi, ………………………………………… Fakültesi / MYO, 

…………………………………  Bölümü’nden almak istiyorum. 

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

  Adı Soyadı : 

  İmza        : 

 Kayıtlı Olduğum, 

Fakülte/ MYO / Bölüm / Program : ……………………………………………………………………. 

Öğrenci No    : ………............................................................................................ 

Telefon    : …………………………………………………………………….  

E-posta    : …………………………….@........................................................ 

 
 

Diğer Yüksek Öğretim Kurumundan Alınan 

Ders/Dersler 
Üniversitemizde Saydırılacak Ders/Dersler 

Kodu Adı 

    

Kodu 

    

AKTS 

Kredisi 

Dersin 

Kredisi 

AKTS 

Kredisi 
Adı 

Dersin 

Kredisi 

        

                

                

                

                

 

EK: Onaylı ders içeriği 

 
NOT: 
1) Üniversitemizde seçmiş olduğunuz derslerin kredileri toplamının maksimum kredi sınırını (25)  aşmaması gerekmektedir.  

2) Diğer Üniversitelerden aldığınız dersler ile birlikte üniversitemizde seçmiş olduğunuz derslerin kredileri toplamının, üniversitemizde 

bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını (25) aşmaması gerekmektedir.  

3) AGNO’nun en az 3.0 olması durumunda, seçilen dersler arasında çakışma olmamak kaydıyla, 28 kredi ders alınabilir. 

 
(Form No: FR-0375; Revizyon Tarihi: 29.01.2015; Revizyon No:03) 

 


