
Ege Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne 

..../...../20.. 

Enstitünüze bağlı …………………………….…………… anabilim dalı 

………………………………………………………………….. tezsiz/tezli yüksek lisans 

/doktora programından 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersleri 

özel öğrenci statüsünde almak istiyorum. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

 

Ad: 

Soyad:        

                                     

Seçilen Dersler                                                           Dersin  Kredisi 

1 – 

2 –  

ADRES : 

TELEFON : 

E-POSTA :  

EKLER : 

1- Mezuniyet Belgesi (1 Adet)  

2- Transkript (Not Dökümü) (1 Adet)   

3- Fotoğraf (1 Adet)   

4- Kimlik Fotokopisi (1 Adet )   

5- Yabancı Uyruklu adaylar için  pasaport fotokopisi   

6- Filoloji Programlarına başvuran adaylardan yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu 

gösteren yabancı dil belgesi.                            
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Önemli Notlar :  

 Sadece 2019-2020 bahar dönemi için ders seçimi yapılabilir.  

-Ders seçimi başvuru tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.  

 Özel öğrenciler bir (1) dönemde en fazla altı (6) kredi toplamı ders alabilirler. 

 2019-2020 öğretim yılında bahar yarıyılında başvurduğum program açıldığı, bölüm tarafından dilekçem uygun 

görüldüğü ve seçmiş olduğum dersler program öğrencileri tarafından seçildiği (en az 2 öğrenci) takdirde başvurumun 

kabul edileceğini aksi takdirde başvurumun reddedileceğini kabul ediyorum.  

 Başvurmuş olduğum programdan daha önce özel öğrenci statüsünde ders almadım.  

KESİN KAYIT 

 Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin listesi 20.01.2020-24.01.2020 tarihleri arasında 

http://www.sosbilen.ege.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir öğrencilere telefon veya posta yolu ile bilgilendirme 

yapılmayacaktır. 

  Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 20.01.2020-24.01.2020 tarihleri arasında Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığında yapılacaktır.  

Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar  

- 1 Adet Dekont 

- 3 Adet Fotoğraf 

- 1 Adet Kimlik Fotokopisi  

 Ders ücretinin yatırılacağı hesap “TR 270001200971400044000004  Halk Bankası” 

 - Dekont Üzerinde Ad, Soyad Tc kimlik numarası ve “Özel Öğrenci Ders Ücreti” ibaresi bulunmalıdır.  

- Ödemeyi tüm Halkbank Şubelerinden havale ile, diğer bankalardan EFT ile yapabilirsiniz. (İnternet bankacılığı ile 

yapılan işlemlerde “dekont” yazdırılmalıdır, Ekstre, hesap dökümü vb. evraklar kabul edilmeyecektir) 

 - Dekontun bir nüshası Enstitüye verilecek. 

 DERS DEĞİŞİKLİĞİ ve DERS BIRAKMA  

 Seçilmiş olan ders veya derslerin açılmaması durumunda ders değiştirmek isteyen öğrenciler anabilim dallarına 

başvuracaklardır.( 2019-2020 bahar yarıyılının ilk 3 haftası içinde) 

 Seçilmiş olan derslerden birinin açılmaması durumunda açılan dersin ücretini yatırıp kayıt yaptırmak isteyenler bir 

dilekçe ile Enstitüye başvurmalıdırlar. (2019-2020 bahar yarıyılının ilk 3 haftası içinde)  

KAYIT YENİLEME 

 Herhangi bir yüksek lisans/doktora programından özel öğrenci statüsünde art arda en fazla iki dönem ders alınabilir. Bir 

programdan bir yarıyıl ders alan ve takip eden yarıyıl da ders almak isteyenler, ilgili anabilim dalına başvurmalı ve 

kayıt yenileme tarihinde kayıt yenilemelidirler. 

- Özel Öğrencilerin kayıt yenilemesi:  

İkinci dönemde de ders almak isteyenlerin başvuruları Anabilim Dalınca uygun bulunan ve Enstitü yönetim 

kurulunca onaylanan öğrenciler yukarıda belirtilen hesap numarasına ödeme yapıp kayıt yenileme haftası içinde 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıt yenilemelidir ve bir nüsha Dekontu da Enstitüye teslim etmelidir.  

 Herhangi bir yüksek lisans/doktora programından özel öğrenci statüsünde art arda en fazla iki dönem ders alınabilir. İki 

dönem ders alan veya bir dönem ders alıp takip eden dönemde ders almayan öğrencilerin ilişikleri kesilecektir. 

 Özel Öğrencilik işlemleriniz ile ilgili destek için dilek.tunukgun@ege.edu.tr adresine mail ile başvurabilirsiniz 

İsim – Soyisim :  

İmza :  

Tarih :           
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