
EĞİTİM FAKÜLTESİNDE KAYITLI OLUP, BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDEN DERS 
ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURULARI 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR 
ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI 
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK  

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve 

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.  

“(7) Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve 

ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:  

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün 

olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet 

üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.  

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda 

devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması.  

(8) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkanından en 

fazla iki dönem yararlanabilir.”  

 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS 
DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANA DAL, YANDAL İLE KURUMLAR ARASI 

KREDİ TRANSFERİ YAPILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ  

MADDE 18 – (1) Başka üniversitenin öğrencisi iken Giresun Üniversitesinden ders almak isteyen 

öğrencinin ve Giresun Üniversitesine bağlı birimlere kayıtlı olup, başka bir üniversiteden ders 

almak isteyen öğrencinin;  

a) Almak istediği ders/derslerin, kendi programındaki ders/derslere içerik ve kredi bakımından denk 

olduğuna ve bu ders/dersleri alabileceğine ilişkin kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunun kararı 

olması gerekir.  

c) Özel öğrencilikte geçen süresi, öğrenim süresinden sayılır.  

ç) Özel öğrenci olarak ders aldığı üniversitenin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik 

haklarından yararlanamaz.  

(2) Öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder.  

MADDE 21 – (1) Başka bir üniversitede özel öğrenci olarak ders alan Giresun Üniversitesi 

öğrencisi;  

a) Özel öğrenci olarak aldığı ders/derslerin AKTS kredileri ile kendi programında aldığı derslerin 

AKTS kredileri toplamı, kayıtlı olduğu birim mevzuatında belirlenmiş kredi sınırını aşamaz.  

b) Başka bir üniversiteden alınan derslere ilişkin başarı notlarının karşılıkları, Üniversitemizde bu 

bağlamda varsa geçerli Senato kararları ve mevzuat çerçevesinde, ilgili programın bağlı olduğu 

birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir.  



MADDE 19  

(2) Giresun Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerinin başka bir Üniversitenin ön lisans ve lisans 

programlarından özel öğrenci olarak ders almak üzere başvuru ve kabulünde yer alacak esaslar 

şunlardır:  

a) (Değişik: Aralık 2016/118-7) Öğrencinin disiplin cezası almamış olması ve belgelendirilebilir 

olmak ve ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilebilir olmak kaydıyla bir mazereti olma koşulu 

aranır.  

b) (Değişik: Aralık 2016/118-7) Başvurular; disiplin durumunu gösterir belge, not çizelgesi 

(transkript), dilekçe ve alınmak istenen derslerin listesi ile öğrencinin kayıtlı olduğu 

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığına yapılır.  

c) Öğrencinin başvurusu ilgili Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından 

değerlendirilerek uygun görülmesi halinde öğrencinin özel öğrenci olarak diğer üniversiteden 

alacağı derslerin listesi ve bu derslerin not ve AKTS kredilerinin kabul edileceğine ilişkin ilgili 

birim Yönetim Kurulu kararı alınır. Alınan kararın bir örneği ilgili öğrenciye, bir örneği Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.  

d) Aksi bir karar alınmadıkça, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin başka bir yükseköğretim 

kurumundan özel öğrenci olarak ders alabilmesi için ilgili Yönetim Kurulu’nun kararı yeterlidir. 

Ayrıca bir Senato kararı gerekmez.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAŞVURU ve ONAY/RED SÜRECİ 
 

1. Fakültemizdeki bir programa kayıtlı olan öğrenci aşağıdaki belgeleri dilekçeyle birlikte 

kayıtlı oldukları Anabilim Dalı Başkanlığına başvurur. 

a. Disiplin durumunu gösterir belge 

b. Not çizelgesi (transkript) 

c. Özel öğrenci olarak alınmak istenilen derslerin ilgili üniversiteden onaylı olarak 

alınmış ders tanıtım formları 

d. Özel öğrenci olmak için mazeret gösterir belge 

e. Başvuru dilekçesi ve eki(Ek-1) 

2. Anabilim Dalı Başkanlığının başvuru yapan öğrencinin daha önce özel öğrenci olma durumu 

hakkında öğrenci işleri birimi onayı incelenir.(İki dönem ve daha az özel öğrencilik 

durumlarında bir sonraki aşamaya geçilir. İki dönemden daha fazla öğrencilik durumlarında 

başvuru kabul edilmez.17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete) 

3. Başvuruyu yapan öğrencinin danışmanının başvuru konusu dersleri inceleyerek kabul 

edilebilir olanları belirleyerek Anabilim Dalı Başkanlığına sunması 

4. Anabilim Dalı Kurulu’nun toplanarak başvuruyu görüşmesi, kararı Bölüm Başkanlığına 

bildirmesi 

5. Bölüm Kurulu’nun toplanarak başvuruyu görüşmesi, kararı Dekanlık Makamına bildirmesi 

6. Fakülte Yönetim Kurulu’nun toplanarak başvuruyu görüşmesi, kararı ilgili öğrenciye, Bölüm 

Başkanlığına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmesi 

7. Bölüm Başkanlığına ulaşan kararın Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesi(Ekinde 

öğrencinin alması onaylanan dersler listesi, Ek-1) 

 

 

 

Eki: Öğrenci Başvuru Formu(Ek-1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Ek-1 
 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURU FORMU 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

T.C. KİMLİK NO  

ÖĞRENCİ NO  

ADI VE SOYADI  

BÖLÜM/ANABİLİMDALI   

SINIF  

ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK 

GİTMEK İSTEDİĞİ 

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE 

…………………………………………………ÜNİVERSİTESİ 

………………………………………………….FAKÜLTESİ 

DÖNEM/YIL  

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Cep Telefonu     :……………………………………. 

Elektronik Posta:……………………………………. 

ADRES 
 

 

 

Öğrencinin imzası 

…../…../20.. 

……………………. 
(Bu kısım Öğrenci İşleri birimi tarafından onaylanacaktır) 

Özel Öğrencilik 

Durumu 

Yararlanmış ise: 
20../20.. eğitim-öğretim yılı ….Dönemi                        Öğrenci İşleri Onayı 

…./…./20..             

……………. 

20../20.. eğitim-öğretim yılı 

Yararlanmamış:  

 

 
(Bu kısım öğrenci ile Danışmanı tarafından doldurulacaktır) 

……………………………………….Üniversitesi’nden                              

Alınacak Dersler 
Üniversitemizde Sayılacak Dersler 

KOD DERSİN ADI T* U** AKTS KOD DERSİN ADI T* U** AKTS 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

*Teorik ders saati 

**Uygulama ders saati 

 

Danışman Öğretim Elemanı      Anabilim Dalı Başkanı 

        …../…..20..            ...../…../20..   

 

………………………       ………………………… 

 

 

 

 

ONAY 

 

Bölüm Başkanı 

…../..../20.. 

 

                  ………………………   


