
   

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA  

KAYITLI ÖĞENCİLERİN VEYA MEZUNLARIN  

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Lisans Programlarından 

“Özel Öğrenci” Olarak Ders Alınabilmesine İlişkin  

Kurallar ve Yapılacak İşlemler 

 

2019 – 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 
 

BAŞVURU TARİHİ ve BAŞVURU YERİ 

 

Başvurular, 02-15 Eylül 2019 tarihleri arasında alınması istenilen dersin bağlı bulunduğu Bölüm 

Başkanlığına yapılacaktır. 

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER  

 

Başka bir Yükseköğretim Kurumunun önlisans ve lisans programlarında kayıtlı  öğrenciler için;   

 

-  Öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunun, YTÜ’den ders alınabilmesine ilişkin  (uygundur) yazısı 

 (Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarında kayıtlı olup, Üniversitemizden Özel Öğrenci olarak ders 

 alacaklardan  (uygundur) yazısı istenmez) 

- Başvuru Formu (EK-1) 

- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı (Yabancı uyruklular için: Mavi Kart/Pasaport) fotokopisi 

- Öğrenci Belgesi (E-Devlet çıktısı, ıslak imzalı veya elektronik imzalı) 

- Onaylı Not Çizelgesi (Transkript) 

- Katkı Payı/Öğrenim Ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont (2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında katkı 

 payı ödemesi yapacakların Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Hakkında bilgilere http://www.sks.yildiz.edu.tr adresinden 
 ulaşılabilir.) 

 

  Daha önce bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olanlar için; 

 

- Başvuru formu (EK-1) 

- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı (Yabancı uyruklular için: Mavi Kart/Pasaport) fotokopisi 

- Mezun olunan Yükseköğretim Kurumundan alınan Not Çizelgesi (Transkript) 

- Diploma fotokopisi (Aslı gibidir onaylı) 

-  Öğrenim Ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont (2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında katkı payı ödemesi 

  yapacakların Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Hakkında bilgilere http://www.sks.yildiz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) 

 

Not: Mezun öğrenciler için ağırlıklı genel not ortalaması şartı aranmaz. 

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR: 

 

 Kapatılan Dersin Yerine Yeni Ders Seçimi  (13-15 Eylül 2019) (13 Eylül 2019 saat 14:00 itibariyle) 
 

Yeterli sayıda öğrenci yazılmadığından dolayı kapatılan dersler 13 Eylül 2019 tarihinde, Bölüm 

Başkanlıklarınca tespit edilerek en geç saat: 12.00'ye kadar bölüm web sayfasında ilan edilecek ve 

kuşak şeklinde açılan derslerin grup dağılımları yapılacaktır. 13 Eylül 2019 saat: 14.00 

itibariyle Kapatılan ders /derslerin yerine, (maksimum kredi sınırı içerisinde olmak kaydıyla) yeni ders 

seçmek isteyen öğrenciler  EK-2 de verilen “DİLEKÇE İLE” ilgili Bölüm Başkanlıklarına 

başvuracaklardır. 

 

http://www.sks.yildiz.edu.tr/
http://www.sks.yildiz.edu.tr/


   

 Öğrenciler, almak istedikleri derslere kabul edilip edilmeyeceklerini, başvuru yaptıkları bölümün bağlı 

olduğu Fakülte Dekanlığından veya bölüm başkanlığından öğrenebilir; isteyenler, kararın bir örneğini 

bu birimlerden alabilirler. 

 Alınan derslere ilişkin başarı notları, öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna, ilgili 

Dekanlıklarca bildirilir. 

 

 YTÜ’ye gelen özel öğrenciler; 

Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans ve lisans programlarında kayıtlı  öğrencilerin, Üniversitemiz 

programlarından “özel öğrenci” olarak ders almaları ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir: 

 

a) Üniversitemizden özel öğrenci olarak ders almak isteyenlerin başvuruları, sınıf mevcudu, fiziksel alt 

yapı, öğretim elemanı sayısı yeterliliği vb. hususlar dikkate alınarak ilgili bölüm başkanlığınca 

değerlendirilerek özel öğrencilik statüsünde öğrenim görme ve ders alma izni verilebilir. 

 

b) Öğrenci, YTÜ’deki “özel öğrenciliği” süresince, Üniversitemizin diplomaya veya statüye yönelik 

öğrencilik haklarından yararlanamaz.  

 

c) Özel öğrenci olarak Üniversitemizden ders alacakların kayıtlı oldukları programda en az bir yarıyılı 

tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 3.0 (üç), 100 üzerinden en az 80 

(seksen) olması gerekir.  

 

d)  Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfına özel öğrenci kabul edilmez.   

 

e) Öğrencinin YTÜ’de öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde 

YTÜ’nün ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

f) Öğrenim gördüğü Yükseköğretim kurumunda öğretim dili Türkçe olan programlarda kayıtlı 

öğrencilerin, YTÜ’de yabancı dilde verilen dersleri alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli 

olduğunu, YTÜ Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil belgeleri ile ("YTÜ Yabancı Diller 

Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönergesi"nde belirtilen) belgelemeleri gerekir. 

 

g) Özel öğrenci olarak Üniversitemiz programlarından ders almak isteyenlerin “Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri gereğince disiplin cezası almamış olmaları 

gerekmektedir.   

 

h) Özel öğrenci olarak YTÜ’den ders almak isteyen öğrencilerin, aşağıda belirtilen başvuru için gerekli 

belgelerle birlikte (bu belgeler dışında herhangi bir belge istenilmesi gerektiğinde bu durum kayıt 

kılavuzlarında belirtilir) başvuru süresi içerisinde ilgili Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekir. 

Öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceğine ilgili bölüm başkanlığının önerisi alınarak ilgili yönetim 

kurulunca karar verilir.   
 

 

Daha Önce Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olan Özel Öğrenciler; 

 

Daha önce bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların, YTÜ’de ki bölüm/programlardan özel öğrenci 

olarak ders alabilmelerinin kuralları aşağıdaki gibidir:  

 

 Özel öğrenci olarak YTÜ’den ders almak isteyen mezun öğrencilerin, aşağıda belirtilen belgelerle 

birlikte başvuru süresi içerisinde ilgili Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekir. Öğrencinin derslere kabul 

edilip edilmeyeceğine ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi alınarak ilgili Yönetim Kurulunca karar verilir. 

Mezun öğrenciler için ağırlıklı genel not ortalaması şartı aranmaz. 

 

 Bu statüdeki “özel öğrenciler” in öğrenim ücretleri YTÜ Yönetim Kurulunca belirlenir. 

 

YTÜ ile özel eğitim-öğretim protokolü bulunan kurum ve kuruluşlardan gelen “özel öğrenciler” için, 

protokol koşullarına uyulur.  

 



   

 ÖZEL DURUMLAR: 

 

(1) Aşağıda belirtilen;  
 

a) Sağlık sorununun teşhis ve tedavisini bulunduğu ilde sürdürememesi ve bakıma muhtaç olduğunu tam 

teşekküllü bir hastaneden alınmış resmi sağlık kurulu onaylı sağlık raporu ile belgelenmesi, 
 

b) Can ve mal güvenliğini tehdit eden bir durumun varlığı nedeniyle öğrenimini bulunduğu ilde 

sürdürememesi ve bu durumun savcılıktan resmi olarak belgelenmesi,  
 

hallerinde;  
 

- Üniversitemiz öğrencileri, özel öğrenci olarak öğrenim görecekleri sürenin tamamını 

gideceği Yükseköğretim Kurumunda geçirmek şartı ile diğer Yükseköğretim 

Kurumlarından,  

- Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler de öğrenim görecekleri sürenin 

tamamını Üniversitemizde geçirmek şartı ile  
 

özel öğrenci statüsünde öğrenim görebilirler. 
 

 

(2) Bu statüde; 
 

a) Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen üniversitemiz öğrencilerinin talepleri, ilgili 

Bölüm Başkanlığının önerisi alınarak ilgili Yönetim Kurullarınca değerlendirilir ve Üniversitemiz 

Senatosunca karar verilir. Ayrıca öğrenim göreceği yükseköğretim kurumunun da öğrencinin kabulüne 

ilişkin olumlu Senato veya Üniversite Yönetim Kurulu kararı alınmalıdır.   
 

b) Diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitemize özel öğrenci olarak gelecek öğrenciler için de 

öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunun Senatosu veya Üniversite Yönetim Kurulu olumlu kararı 

gereklidir. Ayrıca öğrencinin Üniversitemize kabul edilip edilmeyeceğine ilgili Bölüm Başkanlığının 

önerisi alınarak ilgili Yönetim Kurullarınca değerlendirilir ve Üniversitemiz Senatosunca karar verilir.   
 

(3) Üniversitemiz öğrencileri, özel öğrenci olarak öğrenim görecekleri Yükseköğretim kurumundan “YTÜ 

Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde eşdeğer kabul edilebilecek dersleri alabilirler. Öğrenci 

gideceği Yükseköğretim kurumunda birden fazla yarıyıl öğrenim görecekse, her yarıyıl için alacağı 

derslerin eşdeğerliliği için ilgili Yönetim Kurulu kararı alınacaktır.   
 

(4) 1. fıkrada belirtilen nedenlerle özel öğrenci olarak Üniversitemiz programlarına başvuran öğrenciler 

için ağırlıklı genel not ortalaması şartı aranmaz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

EK-1 

 

 

 
TC KİMLİK NO   : ........................................ 
 
ADI VE SOYADI  : ................................................................................................... 
 
ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ 
ÜNİVERSİTE ADI  : ……………………………………………………………………….. 
 
FAKÜLTESİ / MYO / BÖLÜM : ................................................................................................... 
 
SINIFI                   : ........................................   
 
TELEFON NO   : Ev: ..................................   GSM: ......................................... 
 
ADRESİ   : ............................................................................................................................... 

 
   ............................................................................................................................... 

 
 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDEN ALMAK İSTEDİĞİ DERSİN 
    
 
 
     KODU                      ADI  GRUBU KREDİSİ                   DERSİN ALINACAĞI 
                                                           FAKÜLTE / MYO / BÖLÜM 
 
1) ..…....... ................................................. ............. ..............        ………………….……….…………… 
 
2) …......... ................................................. ............. ..............        ......……………….………………….. 
 
3)  ............ ................................................. ............. ..............       ……………………….……………….. 
 
4) ............. ................................................. ............. ..............       ………….. …. …..…….…………….. 
 
5) ............. ................................................. ............. ..............        ………………………….……………. 
 
6) ............. ................................................. ............. ..............       ………………….…………………….. 
 
7) .............  ................................................. ............. ..............       ……………….……………………….. 
 
8) ............. ................................................. ............. ..............       ……………….………....................... 
 
                               Kredi Toplamı: …............. 
 

Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı YTÜ öğrencileri için 
geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek kredi sınırını aşamaz. 
(Form No: FR-0376; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:02)F 
 
 

 

 
DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA KAYITLI VEYA 
MEZUN ÖĞENCİLERİN YTÜ’DEN DERS ALABİLMELERİNE 

İLİŞKİN 
BAŞVURU FORMU 

………………..EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI……….YARIYILI 
 



   

 
 

EK-2 
 
 
 

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
 

 

………………………..   FAKÜLTESİ /YÜKSEKOKULU 
 

…………………..  BÖLÜM BAŞKANLIĞI'NA 
 

(KAPATILAN DERSİN YERİNE YENİ DERS SEÇİMİ İÇİN) 

 DİLEKÇE  

Adı Soyadı                  :………………………………………………… Tarih:……/.…../20…. 

 Öğrenci No                :………………………………………………… 

   Bölümü/Programı      :………………………………………………… 

   GSM No                     :………………………………………………… 

   E-posta                      :………………………………………………… 

   

  

………………………… eğitim-öğretim yılı ………………. Yarıyılı ders kayıtları sonunda yeterli öğrenci sayısı 

sağlanamadığından kapatılan dersler yerine (Eklemek/silmek istediğim dersler aşağıda belirtilmiştir.)  aşağıda 

yazılı derslerin öğrenci otomasyon sistemine işlenmesi için gereğini arz ederim. 

 

  

   

Saygılarımla, 

  

   

İmza 

   

 
Eklemek / Silmek  istediğiniz dersin karşısına  ( X ) ile işaretleyiniz. 

    

DERSİN ADI 
DERSİN 

 
KREDİSİ KODU GRUBU EKLENECEK SİLİNECEK 

 
            

             

             

             

             

             

             

             

             

 
            

  

Bu yarıyılda alınan toplam kredi : ……….. 

     

       Öğrencinin yukarıda almak istediğini beyan ettiği dersler tarafımdan kontrol edilmiş olup, çakışması 

 bulunmadığı, kredi ve içerik itibariyle uygun olduğu,  bir yarıyılda alınması gereken maksimum kredi 

 sınırını aşmadığı tespit edilmiştir. 
     

                                                                                                                                                  ONAY 
 

 

Doküman No: FR-0788; Revizyon Tarihi: 29.08.2014; Revizyon No:00 


