
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 39. 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/öğrenim ücretini kayıtlı 

olduğu yükseköğretim kurumuna öder. 
           

 (4) 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 yükseköğretim kurumlarının aynı düzey diploma 
programlarından özel öğrenci olarak öğrenim görebilmeleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.  

 

(1) Diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen Üniversite 
öğrencileri, ekinde diğer yükseköğretim kurumundan almak istedikleri dersler ve içerikleri ile not çizelgesi 
(transkript), 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.  

 
(2) Üniversite Yönetim Kurulu kararı olumlu ise,  karar öğrenim görülmek istenen üniversiteye 

gönderilir. Karar olumsuz ise ilgili akademik birime Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kanalıyla gönderilir. 
 
(3) Özel öğrenci başvurusunun, özel öğrenci olarak öğrenim görmek istediği diğer yükseköğretim 

kurumu tarafından da onaylanması gerekir. Özel öğrenci olarak öğrenim gören öğrenciler not yükseltmek 
amacıyla ders alamazlar. 

 

 (4) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, özel öğrenci olduğu kurumdan aldığı not 
çizelgesini, intibak işlemlerinin yapılabilmesi için en geç takip eden yarıyılın, yarıyıl sonu sınavları 
başlangıcına kadar birimine teslim eder. 

 
(5) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin saatleri toplamı, bu Yönetmelikte 

belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum saat sınırını aşamaz. 
 
(6) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrenim süresinden sayılır. 
 
(7) Özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler, bu şekilde ders aldığı üniversitenin diplomaya 

veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz. 
 
(8) Özel öğrenci, katkı payını/öğrenim ücretini kayıtlı olduğu üniversiteye öder. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1nda%20%C3%96nlisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1nda%20Ge%C3%A7i%C5%9F
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1nda%20%C3%96nlisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1nda%20Ge%C3%A7i%C5%9F
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/163291?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/163291?AspxAutoDetectCookieSupport=1

