
 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU 

 

 

(Form No: FR-0037; Revizyon Tarihi:27.05.2020.; Revizyon No:02) 
 

Tarih: …/…/20.. 

Adı Soyadı                     : 

Başvurduğu Anabilim Dalı         : 

Telefon          : 

T.C. Kimlik No          : 

Kayıtlı Olduğu Üniversite: 

Kayıtlı Olduğu Program                 :  

Ders Alacağı Dönem         :   20..  – 20..  yılı       G GÜZ      BAHAR dönemi için 

 

Özel Öğrenci Olarak Almak İstenen Dersler 

Dersi Kodu Dersin Adı Kredisi Dersin Anabilim Dalı 

    

    

    

 

    

    

 

 

EKLER: 

1-Başvuru formu      

2- Kısa özgeçmiş 

3- Öğrenci Belgesi 

4- Not döküm belgesi (Transkript) 

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi      

 

       

 

      Öğrencinin Adı Soyadı 

              Tarih-İmzası 

 

 

 

UYGUNDUR 

 

………………………… Anabilim Dalı Başkanı 

 

(Tarih/İmza) 

 

 



  

 

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ 

BİLGİLENDİRME FORMU 

 

(Form No: FR-0037; Revizyon Tarihi:-.; Revizyon No:00) 
 

 

Ek: Özel Öğrenci Kabulü Bilgilendirme Formu 

• Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, 

lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile 

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, derslere devam ve sınavlara girmek dışındaki öğrencilik 

haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez. Ancak 

kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. 

• Bu statüdeki öğrencilerden alınacak ücret, KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü 

Programlar İçin Ücret Tahsilat Yönergesine göre belirlenir. 

• Özel öğrenciler lisansüstü öğrenci kabul şartlarını yerine getirerek asıl öğrenci statüsünde 

kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü 

derslerle ilgili muafiyet işlemleri, not ve AKTS’lerinin ne şekilde kabul edileceği ilgili 

anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. 

• Özel öğrencilerin en fazla alabilecekleri ders sayısı, ilgili anabilim/anasanat dalı 

başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. 

• Yabancı ülkelerde lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden öğrenciler, Üniversitede 

en fazla bir yıl misafir öğrenci statüsünde lisansüstü ders alabilir. 

• Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders/dersler için 

ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez. Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının 

değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda Üniversite ve ilgili enstitülerde 

uygulanan ilgili mevzuata uymak zorundadır. 

• Özel öğrenci statüsünde olan öğrenci bilimsel hazırlık programına dâhil edilmez. 

• Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenciyken aldığı ve başarılı olduğu 

derslerin muafiyet işlemlerinde, kabul edilen derslerin sayısı lisansüstü eğitimde verilen 

derslerin toplam sayısının %50’sini geçemez. 

• Lisansüstü programlara resmen kayıt yaptırılması için Akademik Takvimde belirtilen 

süreler dahilinde ilgili Enstitü tarafından belirlenen başvuru şartları sağlaması ve ilgili 

Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından resmen kabul edilmesi gerekmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen maddeleri okudum, imzaladım ve bir nüshasını elden 

aldım……/…./20….. 

 
Özel Öğrenci Adı Soyadı:……………………………. 

 

İmza:……..………………..……


