
                                                                                                                                 FORM-2 [Madde 9 (3), Madde 21(1)-(2)] 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ   

DERS SAYDIRMA FORMU 
Lisansüstü           Özel Öğrenci (Atılım Üniversitesi)   Özel Öğrenci (Diğer üniversite)          

Gönderilen : Enstitü Müdürlüğü 

Gönderen : ……………………………………………………………………………………….EABD Başkanlığı 

Adı Soyadı : ………………………………………………………..  Lisansüstü Öğrenci No: ……………………  

Kayıtlı Bulunduğu Program Adı: .........................................................  Yüksek Lisans (tezli)   Yüksek Lisans (tezsiz)    

Lisans Sonrası Doktora    Doktora  

Programa Başladığı Dönem : 20.…. / 20.….   …..  Dönem       

Kayıtlı Bulunduğu Dönem : 20.…. / 20.….   …..  Dönem   

Daha Önceki Lisansüstü Program Adı (varsa) :…………………………………………………...……………… 

Ana Bilim Dalı Adı    :…………………………………………………….....………….. 

Üniversite Adı     :………………………………………….....…………………….. 

 

* Saydırılan dersin öğrencinin devam etmekte olduğu lisansüstü programının hangi dersi yerine (seçmeli veya zorunlu) sayılacağının belirtilmesi 
gerekir. Eşdeğer ders olmaması halinde saydırıılan dersin öğrencinin bağlı bulunduğu müfredatındaki hangi seçmeli ders grubuna sayılacağının 

belirtilmesi gerekmektedir.   

** Doktora programları için (varsa) dersin niteliği “zorunlu”, “çekirdek”, “odak”, “seçmeli” şeklinde belirtilecektir.    
 

 Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın öğrenci kabul koşullarını tümüyle yerine getirmesi halinde 

lisansüstü öğrencisi statüsünü kazanabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı 

ve başarılı olduğu derslerden en çok tezsiz yüksek lisans için 5 dersi, tezli yüksek lisans ve doktora programları için 

ise 4 dersi ilgili EABD’nin önerisi ve EYK kararıyla programına sayılabilir. 

 Öğrencilerin özel öğrencilik, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma bir veya daha fazla dersten muaf 

olma ve buna bağlı olarak erken mezuniyet koşulları, ilgili anabilim dalı görüşü alınarak ilgili EYK tarafından 

belirlenir. 

 Herhangi bir lisansüstü programa başvuran adaylar için başka programlarda almış oldukları dersleri saydırma işlemi 

programa başvuruları sırasında yapılmak zorundadır. 

 Not dökümü, ders içerikleri (Atılım Ünv. dışından alınan dersler için) ve eğitim ücreti dekontu onaylı formla 

birlikte teslim edilmelidir.  

 

Adı geçen öğrencinin; yukarıdaki tabloda belirtilen derslerinin; kayıtlı bulunduğu tezli yüksek lisans  / tezsiz yüksek 

lisans  / doktora  programına sayılarak, muafiyet verilmesi ve derslerin not dökümüne işlenerek programını 

tamamlaması için gereken en az ders yükünün  ………. kredi olması ve programından ……….dönem  düşürülmesi  / 

dönem düşürülmemesi  önerilmektedir.  
 

Öğrenci Danışmanının Adı Soyadı :...............................................................…………………………………………..….. 

Görüşü    : Uygundur  Uygun Değildir      Öğr. Dan. İmzası: ……………….....……….        

Ret Gerekçesi   : ……………………………………………………………….……………..………... 

EABD Başkanlığı Görüşü  : Uygundur  Uygun Değildir   

Ret Gerekçesi   : ……………………………………………………………….……………………... 

_____________________________ 

Tarih 

____________________________ 

EABD Başkanı 
 

EABD Evrak No:___________________________                 Ekler: _________________________________________     
 

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI: Tarih: ________________ Karar No: ______________ 
 

_________________________ 

Tarih 

________________________________ 

Enstitü Müdürü 
 

 

Bu form üç kopya doldurulacaktır. 

Saydırılan Dersin Eşdeğer Dersin* 

Kodu Adı Kredisi AKTS Yılı Dönemi Notu Kodu Adı Kredisi AKTS 

Niteliği** 

(Seçmeli/
Zorunlu) 

Notu 

 
 

 
           

 
 
 

           

 
 

 
           

 
 
 

           

             


