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Özel Öğrenci Başvuru ve Kabulü Uygulama Esasları 
 

Madde -1 Genel Esaslar 
a) Özel öğrenci; bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci iken, özel durumu, sağlık ve 

benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir 

yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrencidir. 

b) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp 

süresi iki yarıyılı geçemez ve ders dönemleri için (bilimsel hazırlık programları ve tez 

aşaması hariç) geçerlidir. 

c) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği derslerin, kendi 

programındaki derslere içerik ve kredi bakımından denk olup olmadığına ve bu dersleri 

alıp alamayacağına birimin akademik kurulu ve enstitü yönetim kurulu karar verir. 

d) Özel öğrenciler, sadece enstitüde ve ilgili programda açılan dersleri seçebilir. 

e) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, ilgili 

üniversitenin eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirlenen bir yarıyılda 

alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz. Ayrıca devam, sınav ve başarı 

değerlendirmeleri ilgili üniversitenin eğitim-öğretim sınav yönetmeliğine göre 

gerçekleştirilir. 

f) Özel öğrenci statüsü ile ilgili derslerden başarılı sayılma koşulları Özel öğrenciler, 

kayıtlandıkları ders için, devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer 

hususlarda, ilgili birimde uygulanan yönetmelik, yönerge ve diğer esaslara uymak 

zorundadır 

g) Özel öğrenci olarak başka bir üniversiteye giden öğrenciler, özel öğrencilik süresi 

boyunca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden ders alamazlar. 

h) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olarak özel öğrencilikte geçirilen süreler, öğretim 

süresine dâhildir. 

i) Özel öğrencilik giden ve gelen öğrenci olmak üzere iki şekilde yürütülür.  

Madde 2 Giden Özel Öğrenci: 

a) Başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki programlarından ders almak isteyen 

öğrenci Akademik Takvimde belirtilen süreler içeresinde aşağıda belirtilen özel öğrenci 

şartlarından en az birini sağladığına dair resmi bir belge ile birlikte “Giden Özel Öğrenci 

Başvuru Formunu” doldurarak Enstitüye başvuru yapması gerekir. 

b) Giden özel öğrencide aranan şartlar; 

1) Bağımsız yaşamı engelleyen ve bu nedenle ailenin mutlak desteğinin gerekli olduğu 

fiziksel veya ruhsal kronik hastalığı bulunan ve durumunu gösteren tam teşekküllü bir 

hastaneden alınan heyet raporu, 



2) Eşi, çocukları, annesinin veya babasının sürekli bakıma muhtaç olması halini gösteren 

tam teşekküllü hastaneden alacakları resmi sağlık kurulu raporu, 

3) Resmi olarak belgelemek kaydıyla birinci dereceden şehit yakını veya gazi olanlar, 

4) Resmi olarak belgelemek kaydıyla afete maruz kalanlar, 

5) Resmi olarak belgelemek kaydıyla EYK uygun göreceği diğer sebepler. 

 

Madde-3 Gelen Özel Öğrenci; 
1) Yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora ya da 

sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler özel öğrenci olarak kabul edilebilir. 

2) Özel öğrenci kontenjanı Özel öğrenci kontenjanı her bir program için aktif ders 

dönemindeki öğrenci sayısı kadardır. Başvuruların değerlendirilmesi yüksek lisans 

öğrencileri için lisans, doktora öğrencileri için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 

esas alınarak yapılır. 

3) Özel öğrenci başvuruları, akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıtlı olduğu 

yükseköğretim kurumunun ilgili kurullarının kararı ve “Gelen Özel Öğrenci Başvuru 

Formu” ile alınır. 

4) Özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Özel öğrencilik 

süresi sona eren öğrenci, kimlik kartını iade eder. 

 

Madde – 4 Bu Uygulama Esasları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliğine bağlı olarak Enstitü Kurulu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

 


