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2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN ÖZEL ÖĞRENCİ

BAŞVURU KOŞULLARI VE KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

T.C.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Özel Öğrencilerin Kayıt İşlemlerinin Enstitü Yönetim Kurulunda 

Onaylanması ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Ağ Sayfasında İlan 

Edilmesi 	

Özel Öğrencilerin, SBÜ Öğrenci Bilgi Sistemi Üzerinden Ders Seçimlerini  

Yapması 

Özel Öğrencilerin Öğrenim Ücretlerini Ödeme işlemlerini yaptıktan sonra 

SBÜ Öğrenci Bilgi Sistemi Üzerinden Ders Onay İşlemlerinin Enstitü 

Müdürlüğü Öğrenci İşleri Birimi Tarafından Yapılması   	

Lisansüstü Özel Öğrencilerin, Öğrenim Ücretlerini ders kredisi başına 

ödeme işlemleri 	

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz

Dönemi "Tezli Yüksek Lisans ve Doktora" eğitimi için "T.C. Uyruklu", "Yabancı Uyruklu" özel öğrenci

yoluyla öğrenci alınacaktır.   

I. ÖZELÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT TARİHLERİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Ağ Sayfasında Özel Öğrenci Başvuru 

Koşulları ve Kayıt İçin İstenen Belgelerin İlanı  

Özel Öğrencilerin, Kayıt İçin İstenen Belgelerini Enstitü Müdürlüğü Öğrenci 

İşleri Birimine Teslim Etmesi
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II. ÖZEL ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, 

enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile özel öğrenci olarak kabul 

edilerek belirlenen derslere devam edebilirler.(Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği Madde-15). 

Özel öğrenciler de lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına 

uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenci olarak bir lisansüstü 

programa başvuracak adayın ilgili programın başvuru döneminde ilan edilen mezuniyet koşullarını 

taşıması gerekir.

(4) Diğer yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim-öğretim gören öğrencilerin; Gülhane Sağlık 

Bilimleri Enstitüsüne özel öğrenci olarak başvuru yapabilmeleri için, bağlı oldukları Enstitü tarafından 

uygun görüldüğüne ilişkin resmi yazı getirmeleri, ilgili derslerin açılmış olması, öğrencinin ilan edilen kayıt 

tarihlerinde Enstitümüze başvuru yapması ve Enstitümüz Yönetim Kurulu tarafından onaylanması 

gerekmektedir.

(12) Herhangi bir lisansüstü programa özel öğrenci olarak kabul edilecek öğrenci sayısı, o programa ilgili 

kayıt döneminde sınav ile kabul edilen lisansüstü öğrenci sayısına göre değerlendirme yapılır.

(2) Yüksek lisans programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için en az dört yıllık bir lisans programı 

mezunu ya da bu nitelikteki bir lisans programında son sınıf öğrencisi olmak gerekir.

(6) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.

(3) Doktora programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için bir yüksek lisans programı mezunu olmak 

gerekir.

(7) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir öğretim olmayıp öğrencilik 

süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(8) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak, kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları 

gösteren özel öğrenci olduklarını belirtilen bir belge verilir.

(9) Özel öğrenciler, ders almak için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretini 

öderler.

(10) Özel öğrencilerin bir derse kayıt yaptırabilmesi için o derse kayıtlı en az bir lisansüstü öğrencinin 

bulunması gerekir.

(11) Özel öğrenciler bir yarıyılda kredili en fazla iki derse kayıt yaptırabilirler.

(5) Özel öğrenciler, programlara; öğrencinin başvurusu, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim 

kurulu kararı ile kabul edilir.
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2- Mezuniyet Belgesi veya Diplomalar: Lisans/Yüksek Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin

mezun oldukları yükseköğretim kurumunun en üst amirince onaylı tıpkıçekimi veya noter onaylı tıpkıçekimi

veya kurum onaylı örneği veya e-devletten alınan “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” ile onaylanmış çıktıları (1

adet). 

(yabancı uyruklu veya yurt dışında öğrenim görmüş öğrenciler için ise noter onaylı tercümesi 

(1 adet).

5- Özel öğrenci öğrenim ücretininin ödendiği gösteren ilgili banka belgesi: Özel Öğrenci olarak kabul

edilen öğrencilerin ilanından sonra Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimleri

(16-20 Eylül 2019) yapılacaktır. Daha sonra banka ödeme belgeleri Öğrenci İşleri Birimine mutlaka teslim

edilecektir. Banka ödeme belgesini zamanında teslim etmeyen özel öğrencinin ders kayıt onay işlemleri

yapılmayacaktır (23-27 Eylül 2019).

1- Ozel Ogrenci Başvuru ve Ders Kayit Formu: Üniversitemiz genel ağ (web) sayfasından ilan

edilecekdir. Özel öğrenci yoluyla başvuru yapan öğrenciler tarafından bu formun çıktısı imzalanarak diğer

belgeler ile birlikte ders veren öğretim üyesinin ve ilgili Anabilim Dalının onayı alındıktan sonra 05-10 

Eylül 2019  tarihleri arasında şahsen Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne  teslim edilecektir (1 adet).

III. ÖNEMLİ BİLGİLER

(1) Enstitümüze özel öğrencilik başvurusunda bulunacak öğrencilerin 2019 – 2020 eğitim öğretim dönemi 

akademik takviminde belirtildiği şekilde aşağıda belirtilen belgeler (bk. IV.  ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU 

İÇİN GEREKLİ BELGELER) ile birlikte güz yarıyılı için 02-04 Eylül 2019 tarihlerinde Üniversitemiz genel 

ağ (web) sayfasından ilan edilecek olan "Ozel Ogrenci Başvuru ve Ders Kayit Formu" ile birlikte ders veren 

öğretim üyesinin  ve ilgili Anabilim Dalının onayı alındıktan sonra enstitüye  başvuru yapabileceklerdir.

(2) 2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemi güz yarıyılında özel öğrenci olarak alınacak dersler için ders kredisi 

başına 200 TL/kredi banka ödeme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

3- Transkript: Not Döküm Belgesinin (Transkript) mezun oldukları yükseköğretim kurumunun en üst

amirince onaylı tıpkıçekimi veya noter onaylı tıpkıçekimi veya kurum onaylı örneği veya

e-devletten alınan “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” ile onaylanmış çıktıları (1 adet), (yabancı uyruklu veya

yurt dışında öğrenim görmüş öğrenciler için ise noter onaylı tercümesi (1 adet). 

(3) Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden ders kayıt işlemleri 16-20 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır. Ders 

seçiminden sonra “Vakıflar Bankasına” Öğrenci Bilgi Sisteminde verilen öğrenci numarası ile “özel öğrenci 

öğrenim ücreti” açıklamasını belirterek ödeme işlemleri doğrudan yapabilecektir. Ödeme işlemleri 

yapıldıktan sonra ders onay işlemleri yapılacaktır.

IV. ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: T.C.Uyruklu Öğrenciler için Nüfus Cüzdanı tıpkıçekimi (1 adet), (Yabancı

Uyruklu Öğrenciler için Pasaport’un tercüme edilmiş  onaylı örneği (1 adet).
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Tel: 0312 304 6002 –- 0312 304 6004 –- 0312 304 6010–- 0312 304 6098 

Eposta: gsbe@sbu.edu.tr Genel ağ: http://gsbe.sbu.edu.tr

 VIII. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Külliyesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü,

Emrah Mahallesi, 06018 Etlik, Keçiören, Ankara 

Lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerin kayıt İçin İstenen belgelerini

Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Birimine 05-10 Eylül 2019 tarihleri arasında

şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta/kargo vb. yol ile veya bir başka kişi tarafından iletilen

başvuru dokümanları kabul edilmeyecektir.

VII. ENSTİTÜYE KAYIT

       Özel öğrenci olarak lisansüstü programlarına alınacak öğrencilerin, kabul ve değerlendirme işlemleri 

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" nin  ilgili hükümleri 

gereğince yürütülecektir.

IV. ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU DOKÜMANLARININ İNCELENMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ 
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