
T.C.  

SİNOP ÜNİVERSİTESİ  

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 
 

Amaç ve Kapsam 
Madde 1– (1) Bu yönerge, Sinop Üniversitesi yükseköğretim programlarında öğrenim görmekte olan 

öğrencilerimizin aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak öğrenim 

görmeleri ile başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte olan öğrencilerin 

Üniversitemizde özel öğrenci olarak öğrenim görmelerine ilişkin hususları belirler. 

 

Dayanak 
Madde 2– (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumlarında 

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası 

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 3- (1) Yönergede geçen; 

a) Akademik Birim: Sinop Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, 

b) Akademik Yıl : Güz, Bahar ve Yaz Yarıyıllarından oluşan eğitim – öğretimin sürdürüldüğü 

dönemi, 

c) AKTS Kredisi : Öğrenci iş yüküne dayalı olarak hesaplanan Avrupa Kredi Biriktirme ve 

Transfer Sistemi kredisini, 

d) Düzey: Ön lisans veya lisans seviyesinde eğitim – öğretim veren yükseköğretim 

programlarından her birini, 

e) Eşdeğer Yükseköğretim Programı: İsimleri aynı olan veya aynı olmamakla birlikte ilgili 

kurullar tarafından içeriklerinin en az yüzde yetmişbeşinin aynı olduğu tespit edilen eşdüzey 

yükseköğretim programlarını, 

f) Eşdüzey Yükseköğretim Programı: Aynı düzeyde eğitim – öğretim veren yükseköğretim 

programını,  

g) İlgili Kurul: Sinop Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim 

kurullarını, 

h) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunun ön lisans veya lisans yükseköğretim programına 

kayıtlıyken, başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki eşdeğer yükseköğretim 

programından ders/dersler alan öğrenciyi, 

i) Rektörlük: Sinop Üniversitesi Rektörlüğü'nü,  

j) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörü'nü,  

k) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosu'nu, 

l) Üniversite: Sinop Üniversitesini, 

m) Yönetmelik: Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ni 

n) Yükseköğretim Kurumu: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulu bulunan devlet ve 

vakıf üniversitelerini, yüksek teknoloji enstitülerini ve meslek yüksekokullarını,    

o) Yükseköğretim Programı: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının belirlenen 

yeterlilikleri sağlayan öğrencilere ön lisans veya lisans diploması düzenlenen programlarını, 

ifade eder. 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ana İlkeler, Başvuru, Koşullar 

Ana İlkeler 

Madde 4– (1) Öğrenciler, öğrenci değişim programlarından (Erasmus, Farabi, Mevlana) farklı olarak 

diğer yükseköğretim kurumlarında, yaz dönemlerinde açılan yaz okullarında ya da güz ve bahar 

dönemlerinde özel öğrenci olarak öğrenim görebilirler. 



(2) Öğrencilerin, özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders 

veya uygulamaların kredileri ile bu ders ve uygulamalara ilişkin puanlar ve/veya notlar, ilgili kurul 

kararı ile kayıtlı olduğu yükseköğretim programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. 

(3) Özel öğrencilik için başvuru sadece eşdeğer yükseköğretim programlarına yapılır. 

(4) Hangi yükseköğretim programlarının eşdeğer yükseköğretim programı olduğuna ilgili kurul karar 

verir. 

(5) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.  

(6) Özel öğrencilikte öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder. 

(7) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları 

yükseköğretim kurumuna öderler. 

(8) Özel öğrenci olarak diğer yükseköğretim kurumlarında yaz okuluna katılan öğrenciler, alarak 

başarılı oldukları derslerin Üniversitemizde intibakından sonra mezuniyet için öğretim planında 

öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı durumda bulunmaları ve bu ders için sınava 

girebilme koşulunu yerine getirmeleri şartıyla bu ders için ilgili akademik birime yazılı olarak 

başvurmaları halinde, bu öğrenciler için Tek Ders Mezuniyet Sınavı düzenlenir.  Bu sınavda alınan 

puan, tam puanın % 60’ı ise öğrenci başarılı sayılır. Tek ders mezuniyet sınavından başarısız olan 

öğrenciler için Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümleri uygulanır. 

(9) (İlave:Senato-02/02/2017-2017/15 s.K.) Özel öğrenciliğe ilişkin başvuruları ilgili kurul 

değerlendirir ve karara bağlar. Özel öğrenci olarak öğrenim görebilmek için Senato Kararı aranmaz. 

Ancak, öğrencilerimizin özel öğrenci olarak öğrenim görmek üzere başvurdukları Üniversitelerin 

ilgili mevzuatı gereğince Senato Kararı istenmesi durumunda, özel öğrencilik başvurusu Senato'da 

görüşülerek karara bağlanır. 
 

Başvuru 

Madde 5– (1) Özel öğrencilik ile ilgili her türlü başvuru yükseköğretim programına, ilgili akademik 

yılda Üniversitemizde eğitim – öğretim başlamadan önce şahsen veya posta ile yapılır. Eksik belgeyle 

yapılan başvurular ile postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra 

ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz.  

 (2) Özel öğrenci olarak diğer yükseköğretim kurumlarında yaz okuluna katılmak isteyen 

öğrencilerin Sinop Üniversitesi Özel Öğrenci Olarak (Yaz Okulu) Başka Üniversiteden Ders Alma 

İstek Formu’nu (Form–1) doldurmaları ve ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim etmeleri gerekir. 

(3) Özel öğrenci olarak birden fazla yükseköğretim kurumunda yaz okuluna katılmak isteyen 

öğrenciler Sinop Üniversitesi Özel Öğrenci Olarak (Yaz Okulu) Başka Üniversiteden Ders Alma İstek 

Formu’nu (Form–1) her üniversite için ayrı ayrı doldurmak ve ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim 

etmek zorundadır.  

(4) Özel öğrenci olarak diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen 

öğrencilerin Sinop Üniversitesi Özel Öğrenci Olarak Başka Üniversitede Öğrenim Görme İstek 

Formu’nu    (Form–2) doldurmaları ve ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim etmeleri gerekir. 

(5) Başvuru formunun değerlendirilmesi, ilgili kurul tarafından yükseköğretim kurumlarının 

kurumsal internet adreslerinde ilan edilen öğrenci bilgi paketleri üzerinden yapılır. Ancak, ilgili 

yükseköğretim kurumunun kurumsal internet adresinde yer alan bilgiler eksik ya da değerlendirmeye 

elverişli değil ise başvuru sahibi bu belgeleri onaylı olarak başvuru formuna eklemek zorundadır. 

(6) Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlıyken özel öğrenci olarak Üniversitemiz 

yükseköğretim programlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin bireysel başvuruları 

değerlendirmeye alınmaz. Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilen 

başvuru ilgili kurul tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucu ilgili yükseköğretim 

kurumuna Rektörlükçe bildirilir. Başvuru evrakı olarak diğer yükseköğretim kurumunun yazısı 

ekinde: 

a) Öğrenci dilekçesi, 

b) Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim programının olumlu yönetim kurulu kararı, 

c) Öğrenci belgesi, 

d) Transkript,  

e) Mazeretine ilişkin belge, 

aranır. 



Koşullar 

Madde 6– (1) Özel öğrenci olarak diğer yükseköğretim kurumlarının açtıkları yaz okuluna katılma: 

a) Öğrenciler ilgili yılda üniversitenin programının taban puanından daha yüksek bir programın 

verildiği üniversitelerde özel öğrenci olarak yaz okuluna katılabilirler.  

b) Bir akademik yılda özel öğrenci olarak yaz okuluna katılmak üzere en fazla üç yükseköğretim 

kurumu için başvuru yapılabilir.  

c) Özel öğrenci olarak yaz okuluna katılan öğrenciler bir akademik yılda en fazla üç ders alabilir. 

d) Yaz okuluna katılacak olan öğrencilerin Üniversitemizde kayıtlı olduğu yükseköğretim 

programının birinci sınıfında öğrenim görmüş ve tamamlamış olması gerekir. 

e) Yaz okulunda katılan öğrenciler sadece ilgili yılda alamadığı dersler ile geçmiş yıllarda alarak 

başarısız oldukları dersleri alabilir. Ancak, Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen bir üst yarıyıl/yıldan ders alma başarı şartını 

sağlayan öğrenciler üst yarıyıl/yıllardan da yaz okulunda ders alabilirler.    

f) Kayıtlı olduğu yükseköğretim programının son sınıfında ve mezuniyet aşamasında bulunan 

öğrenciler, kayıtlı oldukları programı tamamlamaları için gereken AKTS kredisini 

tamamlayamamaları durumunda, diğer yükseköğretim kurumlarından kredilerini 

tamamlamak amacıyla ders alabilirler. 

g) Kayıtlı olduğu yükseköğretim programının son sınıfında ve mezuniyet aşamasında bulunan 

öğrenciler, kayıtlı oldukları programı tamamlamaları için gereken genel ağırlıklı ortalamayı 

sağlayamamaları durumunda daha önce alarak başarılı oldukları derslerden de ortalama 

yükseltmek amacıyla diğer yükseköğretim kurumlarında yaz okuluna katılabilirler. 
 

(2) Özel öğrenci olarak güz ve/veya bahar yarıyılında diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim 

görme : 

a) Öğrenciler ilgili kurul tarafından uygun görülecek mazeretleri nedeniyle diğer yükseköğretim 

kurumlarının eşdeğer yükseköğretim programlarında özel öğrenci olarak öğrenim görebilirler.  

b) Özel öğrenci olarak öğrenim görebilmek için Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki haklı ve geçerli bir mazerete sahip olmak gerekir.  

c) Özel öğrenci olarak bir defada en az bir yarıyıl en fazla iki yarıyıl için başvuruda bulunulabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 7– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK, 

Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

Madde 8– (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 9– (1) Bu Yönerge hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

-Üniversite Senatosunun 25/07/2014 tarihli ve 2014/75 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 

-Üniversite Senatosunun 02/02/2017 tarihli ve 2017/15 sayılı Kararı ile kabul değiştirilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 



Form–1 

 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK (YAZ OKULU)  

BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA İSTEK FORMU 

 
ÖĞRENCİYE İLİŞKİN BİLGİLER: 

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL  

BÖLÜM/PROGRAM            

ÖĞRENCİ NUMARASI  TC KİMLİK NO  

ADI ve SOYADI    

KAYIT YAPTIRDIĞI YIL  ÖSYS GİRİŞ PUANI  

TELEFON     

E-MAIL:  

 

YAZ OKULU AÇAN ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

ÜNİVERSİTE  

FAKÜLTE  

BÖLÜM  

KAYIT YILINDA PROGRAMIN 

ÖSYS TABAN PUANI 
ÖSYS-20___          /   

GEÇME SİSTEMİ  MUTLAK    BAĞIL 

GEÇME NOTU  

 
ALINACAK DERSLERE İLİŞKİN BİLGİLER  

 

20__ /20__ Eğitim - Öğretim Yılında yukarıda belirtilen dersleri yaz okulunda almak istiyorum. 

Verdiğim bilgilerin doğruluğunu onaylar, gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

 

tarih/imza 

 

 

 

 

Bölüm Başkanı Dekan/Müdür 

KENDİ BÖLÜMÜMDEKİ DERSİ ALACAĞIM ÜNİVERSİTEDEKİ 

Dersin 

Kodu 
Dersin Adı AKTS 

Dersin 

Kodu 
Dersin Adı AKTS 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  



Form–2 

 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK  

BAŞKA ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖRME İSTEK FORMU 

 
ÖĞRENCİYE İLİŞKİN BİLGİLER: 

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL  

BÖLÜM/PROGRAM            

ÖĞRENCİ NUMARASI  TC KİMLİK NO  

ADI ve SOYADI    

KAYIT YAPTIRDIĞI YIL  ÖSYS GİRİŞ PUANI  

TELEFON     

E-MAIL:  

 

ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK ÖĞRENİM GÖRÜLMEK İSTENEN ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

ÜNİVERSİTE  

FAKÜLTE  

BÖLÜM  

KAYIT YILINDA PROGRAMIN 

ÖSYS TABAN PUANI 
ÖSYS-20___          /   

GEÇME SİSTEMİ  MUTLAK    BAĞIL 

GEÇME NOTU  

ÖĞRENİM 

DÖNEMİ/DÖNEMLERİ 
20___ / 20___   GÜZ    ve/veya  20___ / 20___   BAHAR    

 
MAZERET :  

 

 

 

 

 

 

 

 20__ /20__ Eğitim - Öğretim Yılında yukarıda belirttiğim mazeretim nedeniyle özel öğrenci olarak 

öğrenim görmek istiyorum. Mazeretime ilişkin belgeler ekte sunulmuş olup, verdiğim bilgilerin 

doğruluğunu onaylar, gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

 

 

 

tarih/imza 

 

 

 

 

 

 

Bölüm Başkanı Dekan/Müdür 

 


