
  

 

 HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI  
 

  

  

ÖZEL ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI  
 

(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer  

yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/anasanat dalı 

başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Madde-31). “2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce 

lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere bu Yönetmeliğin değiştirilen 31’inci 

maddesinin birinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır”. (Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim 

Yönetmeliği’nin Geçici 1’inci maddesi 4’ünci fıkrası). Bu öğrenciler de kayıtlı öğrenciler gibi 

izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek 

zorundadırlar. 

  

(2) Özel öğrenciler, programlara; kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/anasanat dalı başkanlığının onayı,  

başvurduğu ilgili ana bilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilir.  

 

(3) “2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen 

öğrencilere bu Yönetmeliğin değiştirilen 31’inci maddesinin birinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü 

uygulanır”. (Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nin Geçici 1’inci maddesi 4’ünci fıkrası 

kapsamında 2019/2020 Eğitim-Öğretim Yarıyılında Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü 

programlarında özel öğrenci kaydı bulunanlar bir dönem daha özel öğrenci başvurusunda 

bulunabilirler.)  

 

(4)  Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilere 

diploma veya unvan verilmez; ancak, kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren özel öğrenci 

olduklarını belirtilen bir belge verilir.  

  

(5) Özel öğrencilerin bir derse kayıt yaptırabilmesi için o derse kayıtlı en az bir lisansüstü öğrencinin  
bulunması gerekir.  
 
(6) Herhangi bir lisansüstü programa özel öğrenci olarak kabul edilecek öğrenci sayısı, ilgili ana bilim  

dalı başkanlığı tarafından, o programa ilgili kayıt döneminde sınav ile kabul edilen lisansüstü öğrenci 

sayısına göre değerlendirme yapılarak belirlenir. 

  

ÖNEMLİ BİLGİLER  

  

- Enstitümüze özel öğrencilik başvurusunda bulunacak öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı bahar yarıyılı için 14-16 Ocak 2020 tarihleri arasında Hamidiye Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları gerekmektedir.   

- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı bahar yarıyılında özel öğrenci olarak alınacak dersler için ders kredisi 

başına 200 TL banka ödeme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.  



- Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden ders kayıt işlemleri 10-14 Şubat 2020 tarihleri arasında 

yapılacaktır. Ders seçiminden sonra “ Türkiye Vakıflar Bankasına” Öğrenci Bilgi Sisteminde verilen 

öğrenci numarası ile “özel öğrenci öğrenim ücreti” açıklamasını belirterek ödeme işlemleri doğrudan 

yapılabilmektedir. Ödeme işlemleri onaylandıktan sonra danışman ders onay işlemlerinin yapılması 

gerekmektedir.  

- Özel Öğrencilik başvurusu yapanlar tarafından; Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri 

Birimine aşağıda belirtilen belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.  

  

HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİM 

EDİLECEK BELGELER 

 

-  Özel Öğrenci Başvuru ve Ders Kayıt Formu  

-  Kayıtlı olunan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ana bilim/anasanat dalı başkanlığının onayı. 

 

  

  

  

  


