
 

ÖZEL ÖĞRENCİ (Gelen) 
 

         “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 ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından Üniversitemize özel öğrenci statüsünde 
öğrenci kabul edilebilir. 

(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. 
 

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ 
 

Özel öğrenci olarak  Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesine öğrenci kabulü ve uygulama şekli aşağıda 
belirtildiği şekilde yapılır:  
 

a) Özel öğrenci olarak, Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesinden ders almak isteyen başka bir 
yükseköğretim kurumu öğrencisi, nedenini belgeleyen evrakını, kayıtlı olduğu kurumun senato veya 
yönetim kurulu kararını veya öğrencisi olduğu üniversitenin yetkilendirdiği fakülte/yüksekokul/meslek 
yüksekokulu yönetim kurulu kararı ilgili üniversite tarafından  eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce 
Üniversitemiz Rektörlüğüne gönderilir. Alınan tüm başvurular her eğitim-öğretim dönemi sonunda 
yapılan bütünleme sınavlarının bitiş tarihi ile yeni dönemin (kayıt yenileme döneminden 20 (yirmi) iş 
günü öncesine kadar) başladığı tarihler arasında ilgili birimin görüşü alınarak  Üniversitemiz Yönetim 
Kurulu tarafından karara bağlanır.  
 

b) Başvuru, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kanalıyla ilgili birime gönderilir. İlgili 
birim yönetim kurulu, özel öğrenci başvurularını, bölüm başkanlığının görüşünü de alarak değerlendirir 
ve başvurunun kabulü veya reddine karar verdikten sonra Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülmek 
üzere Rektörlüğe gönderir. Yönetim Kurulunun kabulü halinde, özel öğrenciliğe hak kazanılır.  
 

c) Kabul edilen öğrenciler, Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesinin 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 
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