ÖZEL ÖĞRENCİ
İŞ AKIŞI

Bir yükseköğretim kurumu mezunu
olup özel öğrenci olarak başvurmak
isteyenler başvurularını “Özel
Öğrenci Başvuru Formu”
kullanarak yaparlar. Halen bir
yüksek öğretim kurumunun
öğrencisi olanlar ise başvurularını
“Misafir Öğrenci İş Akışı”
çerçevesinde yaparlar.

Anabilim Dalı Başkanlığı
öğrencinin teslim ettiği form
üzerinde önerisini Enstitü’ye
bildirir. Öneri Enstitü Yönetim
Kurulunda görüşülerek karara
bağlanır. Karar Enstitü web
sayfasında yayımlanır.

Başvurusunun uygun bulunması
halinde:
 Özel öğrenci öğrenim
ücretini öder.(Hesap
numarası öğrenci işlerinden
öğrenilir.)
 Öğrenci ders kaydı için
Lisansüstü Öğrenci İşlerine
başvurur.
 Öğrenci işlerince dersi veren
öğretim üyesine “Özel
Öğrenci Değerlendirme
Formu” gönderilir. Öğretim
üyesince form doldurularak
öğrenci işlerine iade edilir.
 Başvuru yapılması halinde
Lisansüstü öğrenci işlerince
formun onaylı bir örneği
öğrenciye verilir.
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Eğitim

Öğretim

Yönetmeliği

 Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya
öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini
artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel
öğrencilik ilgili programda doğrudan derece
elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi
iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde
ders
alanlar
öğrencilik
haklarından
yararlanamaz. Bir öğrencinin yabancı dilde
verilmekte olan bir dersi alabilmesi için ilgili
yabancı dil muafiyet şartını sağlaması gerekir.
Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmek için
öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekir.
Derslerin öğrenim ücreti Üniversite Yönetim
Kurulunca belirlenen kredi başı hesabına göre
yapılır. Üniversitede özel öğrenci statüsünde
lisansüstü ders alan öğrenci, daha sonra aynı
lisansüstü
programa
kabul
edilmesi
durumunda aldığı ve başarılı olduğu
derslerden en fazla iki dersten muaf sayılabilir.
Özel öğrenci statüsünde alınan bir dersten
muaf sayılabilmek için dersin alınışının
üzerinden iki yıl geçmemesi gerekir. Başka
üniversitelerden özel öğrenci statüsünde
alınan dersler muafiyette geçerli sayılmaz.
Açıklama
 Özel öğrenci olarak başvurabilmek için
ALES’ten en az 55 puana sahip olunması
gerekir.
 Özel
öğrenci
statüsündeki
öğrenciler,
lisansüstü programlara kabul edilmeleri
durumunda, kredi yüküne ders saydırma
taleplerini “Kredi Yüküne Ders Saydırma Talep
Formu”yla yaparlar.
 Özel öğrenci olarak alınmak istenen dersler
farklı Anabilim Dallarında okutuluyorsa
başvuru her bir Anabilim Dalı Başkanlığına ayrı
ayrı yapılır.
 Özel öğrenci, Enstitümüz öğrencileri için o
dönem okutulan derslerden seçim yapabilir.
Enstitü öğrencilerine okutulan dersler ve
sorumluları Enstitü web sayfasından içerikleri
ise
http://www.katalog.ktu.edu.tr/
adresinden öğrenilecektir.

