
 

ÖZEL ÖĞRENCİ (Giden) 
 

                  “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 
Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  in 22. 
maddesine göre  ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav 
Yönetmeliği’nin 40. maddesine göre Üniversitemiz öğrencileri diğer yükseköğretim kurumlarında  özel 
öğrenci statüsünde öğrenim görebilirler. 

(1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve 
uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir 
yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı 
olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. 

(2) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir. 
(3) Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim 

kurumuna öder. 
(4) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları 

yükseköğretim kurumuna öderler. 
           (5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan 
programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. 
 

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Özel Öğrenci Olarak  Öğrenim Görme  
 

Üniversitemiz öğrencilerinin, diğer yüksek öğretim kurumlarının aynı düzey diploma 
programlarından özel öğrenci olarak öğrenim görebilmeleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.  
 

a) Diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen Üniversite 
öğrencileri, ekinde diğer yükseköğretim kurumundan almak istedikleri dersler ve içerikleri ile not 
çizelgesi (transkiript), mazeret belgesi olan bir dilekçe ile kayıtlı oldukları bölüm başkanlığına müracaat 
etmeleri halinde öğrencinin özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüp 
göremeyeceğine ilgili bölüm başkanlığı ile birim yönetim kurulunun görüşleri de değerlendirmeye 
alınmak suretiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Üniversite Yönetim Kurulu kararı 
olumlu ise,  karar öğrenim görülmek istenen üniversiteye gönderilir. Karar olumsuz ise ilgili akademik 
birime Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kanalıyla gönderilir. 

b) Özel öğrenci başvurusunun kabulü veya reddine dair öğrenim görülmek istenen üniversitenin 
yetkilendirdiği üniversite/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu/senato kararı 
Üniversitemiz Rektörlüğüne gönderilir. İlgili Üniversitenin Yönetim Kurulunun kabulü halinde, özel 
öğrenciliğe hak kazanılır. Karar, öğrencinin üniversitemizde kayıtlı olduğu akademik birime gönderilir. 

c) Kabul edilen öğrenciler, özel öğrenci olarak kayıt yapılan üniversitenin ve ilgili birimin kayıtlı 
öğrencilerinin uymak zorunda olduğu devam, sınav, disiplin vb. kurallarına, yönetmelik ve akademik 
takvim esaslarına uymak, sürecin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak 
zorundadır. 

ç) Özel öğrencilik süresince, öğrencinin üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder. Ancak 
özel öğrenci olarak ders aldığı kurumun ve programın diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik 
haklarından yararlanamaz. 

d) Özel öğrenciler RTEÜ’deki öğrenci katkı payını tam olarak ödemeye devam ederler. 
e) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, özel öğrenci olduğu kurumdan aldığı onaylı ders 

çizelgesi (transkript) ile intibak işlemleri için en geç takip eden yarıyılın yarıyıl sonu sınavlarına kadar 
bölümüne başvurur. 

f) Birim yönetim kurulunca kabul edilen ve diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin  
başarı notları, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine  
göre çevrilir. 
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