
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  ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans Ve Lisans 
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesine göre 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/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. 
 

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ 
 
Özel öğrenci olarak  Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesine öğrenci kabulü ve uygulama şekli 
aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:  

 
(1) Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen öğrenciler; ekinde kayıtlı 

oldukları yükseköğretim kurumunun özel öğrenci olarak Üniversitede öğrenim görmelerini 
kabul ettiğine dair yazısı, not çizelgesi (transkript), özel öğrencilikleri sırasında almak istedikleri 
derslerin listesi olan bir dilekçe ile özel öğrenci olarak okumak istedikleri 
fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna müracaat etmelidirler. Bu şekilde müracaat eden 
öğrencilerin özel öğrenci olarak kabul edilip edilmeyeceklerine ilgili bölüm başkanlığı ile birim 
yönetim kurulunun görüşleri de değerlendirmeye alınmak suretiyle Üniversite Yönetim Kurulu 
tarafından karar verilir.  

 
(2) Başvuruların son tarihi,  yeni dönemin (yarıyıl/yıl) derslerinin başlamasından önceki 

son iş günüdür.  Bu tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki yarıyıl/yıl için değerlendirmeye 

alınır. 

 
(3) 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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