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Üniversitemiz 2007 yılında, Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla adeta 
kuzeyinde parlayan yıldızı konumunda olan Sinop İlinde kurulmuştur. 14. Yılını geride 
bırakan Üniversitemiz, 1 Enstitü, 9 Fakülte, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu 
eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Söz konusu faaliyetler çerçevesinde, bilimsel araştırma ve toplum hizmetleri 
etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın sosyal, 
kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi 
ve uygulamayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 
Bu anlamda bir üniversitenin asli misyonunun var olan bilginin anlaşılmasının 
sağlanması yanında yeni bilgilerin üretilmesiyle hayata geçirilmesi olduğunu da 
koşulsuz kabul eder. Bunun için, bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde 
her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimsel faaliyetlerin rahatça yürütülebildiği, 
yeni yeteneklerin ortaya çıkmasının teşvik edildiği ve öğrencilerin kendilerini 
geliştirebildikleri bir ortam oluşturur.

Üniversitemiz, bünyesindeki mensuplarının, mezunlarının ve toplumun her 
kesiminden insanların gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim 
doğrultusunda yenilediği bilgileri aktarır. Öğrencilerini, insani ve ahlaki değerlere sahip 
ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleriyle donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme 
ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı 
amaçlar. Öğrencilerin maddi zorluklar nedeniyle yükseköğrenim hakkından yoksun 
kalmaması ve öğrenimini sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamayı görev bilir. 
İşlevlerini toplumun her kesimine yararlı olmak amacıyla, çevresiyle yakın ilişki 
içerisinde sürdürmeyi arzular.
Hızlı değişime ve küreselleşmeye uyum sağlamak için tüm öğretim üyelerini, 
birimlerini ve yöneticilerini gelecek ile ilgili plan hazırlamaya, somut stratejiler 
üretmeye ve bu stratejilerini hayata geçirme yolunda adımlar atmaya teşvik eder. Bu 
amaçla, bilgiye dayalı, görev ve sorumlulukların akademik ve idari birimlere dağıtıldığı, 
demokratik, katılımcı, dinamik, esnek ve şeffaf bir yönetim biçimini benimser.
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Misyon-Vizyon-Politikamız

MİSYONUMUZ

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Bilim ve teknoloji üreterek toplumun hizmetine sunmak suretiyle bölgesine ve ülkesine katkı 
sağlamak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sinop Üniversitesi; çağdaş, milli ve kültürel değerlere saygılı öğrenci merkezli eğitim ve öğretim 
yaklaşımı, 
Bölgesel, ulusal ve uluslararası beklentilere karşılık vermeyi amaçlayan araştırma yaklaşımı, 
Etkinlik ve verimlilik odaklı bütünleşik yönetim yaklaşımı, 
Farklı alanlarda gerçekleştireceği kurumsal faaliyetlerini toplumsal katkıya dönüştürmeyi 
dikkate alan bir kalite politikası benimsemektedir.
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Akademik Birimler

FAKÜLTELER

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

ENSTİTÜLER

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

YÜKSEKOKULLARI

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Ayancık Meslek Yüksekokulu

Boyabat Meslek Yüksekokulu

Durağan Meslek Yüksekokulu

Gerze Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu

Türkeli Meslek Yüksekokulu
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Koordinatörlükler

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü

Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü 

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlüğü 

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü 

Mevlana Değim Programı Kurum Koordinatörlüğü 

Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinatörlüğü 

Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Koordinatörlüğü



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Araştırma Merkezleri

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Çocuk Üniversitesi) 

Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Mahmut Kefevi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
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Rektörlüğe Bağlı Birimler

Bilgi Edinme Birimi

KOSGEB-TEKMER Koordinasyon Birimi

Kalite Yönetim Birimi

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu
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İdari Birimler

Genel Sekreterlik

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Personel Daire Başkanlığı 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı



Üniversitemizde tüm eğitim-öğretim faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin 
iş ve işlemler akademik takvim çerçevesinde uygulanır. Ders kaydı, 
derslerin bitimi, yarıyıl sonu sınavları vb. süreçlerin başlangıç ve bitiş 
tarihleri akademik takvim ile belirlenmektedir.
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Akademik Takvim

Lütfen web adresini ziyaret ediniz.

oidb.sinop.edu.tr/akademik-takvimler 

https://oidb.sinop.edu.tr/akademik-takvimler/
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Danışman Kimdir?

Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra ders kaydı, kayıt yenileme ve 

öğrencilikle ilgili diğer işlemleri ile mezuniyet işlemlerinde öğrencilere 

rehberlik etmek üzere, bölüm başkanının önerisiyle Dekanlıkça/

Müdürlükçe akademik danışman görevlendirilir.

Akademik danışmanınıza ilişkin bilgilere öğrenci bilgi sitemine (ÖBS) 

giriş yaparak erişebilirsiniz. Gerek akademik konular gerekse okul 

hayatına ilişkin her türlü sorununuzda ilk iletişime geçmeniz gereken 

kişi danışmanınızdır. Danışmanınızla, belirlenen danışmanlık saatleri 

içerisinde yüz yüze görüşebilir veya diğer iletişim kanalları ile soru ve 

sorunlarınızı paylaşabilirsiniz.  



Üniversitemizdeki tüm programlara ve bu programlarda okutulan 

derslere ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı sayfadır. Ders kayıtlarından 

önce https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna adresini ziyaret ederek, almak 

istediğiniz derslerde öğretilecek konular, dersin kaynakları, ölçme ve 

değerlendirme yöntem ve teknikleri gibi bilgilere erişebilir böylece ders 

tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 
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Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)

Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS), öğrencilerin notlarını, açılan dersleri, 

ortalamalarını öğrenmelerine ve transkript gibi belgelere elektronik 

ortamda temin etmelerine olanak sağlayan bilgi yönetim sistemidir. 

Hazırlık sınıfı dışındaki tüm ders kayıtları ÖBS’den yapılır. 

Sisteme TC Kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz. Veya 

şifre sıfırla butonuna tıklayarak kendi şifrenizi oluşturabilirsiniz. Sisteme 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/ adresinden ulaşabilirsiniz.
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Ders Kaydı ve Kayıt Yenileme

Üniversite öğrencileri, her yarıyılda akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, o yarıyılda 

alacakları zorunlu, seçmeli ve ön koşullu derslere internet üzerinden ÖBS kanalıyla kaydolmak veya 

kaydını yenilemek zorundadır. Ders kaydı ve kayıt yenileme işleminden öğrenciler ve danışmanları 

sorumludur.

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 2,50 ile 2,99 arasında olan öğrenciler 5 AKTS, 3,00 ile 3,49 

arasında olan öğrenciler 10 AKTS, 3,50 ve üzeri olan öğrenciler 15 AKTS bir üst sınıftan ders alabilirler. 

Her durumda bir yarıyılda alınan kredi toplamı 45 AKTS’yi aşamaz. Üst sınıftan ders alabilmek için 

ilgili sınıfta öğrenci bulunması ve seçilecek dersin ilgili yarıyılda açık bulunması gerekir.

Bir derse kesin kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçmeniz durumunda Akademik Takvimde belirtilen 

“Ders Ekleme Silme için Son Tarih” dönemi içerisinde danışmanınız ile iletişime geçerek seçmeli 

ders değişikliği yapabilirsiniz.



Haklı ve geçerli biz mazeretinizin olması durumunda ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir 

dilekçe ile mazeretli ders kaydı yaptırmak için başvuru yapabilirsiniz. Mazeretiniz 

ilgili Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde ders kaydınızı akademik takvimde 

belirtilen “Ders Ekleme Silme için Son Tarih”e kadar yapabilirsiniz.

Bununla birlikte, mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları 

tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.
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Mazeretli Kayıt



Öğrencilerin, bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için; teorik derslerin en az %70’ine; 

ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların en az %80’ine devam etmeleri zorunludur. İhtiyaç bulunması 

halinde ders, laboratuvar ve uygulamaların devam yüzdeleri arttırılabilir.

Öğrencilerin kamu hastaneleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelerden alacakları 

heyet raporu ile belgelendirecekleri sağlık mazeretleri devamsızlıkların hesaplanmasında mazeret olarak 

kabul edilir. Ancak, öğrencilerin izinli ve/veya raporlu olduğu süreler de dâhil, toplam devamsızlık sürelerinin 

bir dersin o yarıyıldaki toplam saatinin %50’sini aşması durumunda öğrenci o dersten devamsız başarısız 

sayılır.
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Devam Zorunluluğu
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Üst Yarıyıldan Ders Alma

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 2,50 ile 2,99 arasında olan öğrenciler 5 AKTS, 3,00 ile 

3,49 arasında olan öğrenciler 10 AKTS, 3,50 ve üzeri olan öğrenciler 15 AKTS bir üst sınıftan ders 

alabilirler. Her durumda bir yarıyılda alınan kredi toplamı 45 AKTS’yi aşamaz. Üst sınıftan ders 

alabilmek için ilgili sınıfta öğrenci bulunması ve seçilecek dersin ilgili yarıyılda açık bulunması 

gerekir.



ARA SINAV :  

Bir dersin, her yarıyılda bir ara sınavı yapılır. Ara sınav ile birlikte ya da ara sınav yerine 
dönem içi diğer değerlendirme yöntemleri uygulanabilir.  

Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan ara sınava katılmamış olan öğrenci, bu sınavdan sıfır 
puan almış sayılır.

YARIYIL SONU VE BÜTÜNLEME SINAVI

Bir dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girebilmek için, ders kaydının yaptırılmış ve 
devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. 

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. 

Bütünleme sınavına; yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli 
veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. 

Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplamasında yarıyıl sonu 
sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır
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Sınavlar
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Sınavlarda Kopya

Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, 

kopya çekilmesine yardımcı olan veya bunlardan birini yaptığı 

daha sonra tespit edilen öğrenciler o sınavdan sıfır puan almış 

sayılır. Ayrıca öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.



Öğrenci, sınav sonuçlarına akademik takvimde ilgili sınav sonuçlarının internetten girilmesi için 
belirtilen son tarihten itibaren beş iş günü içinde maddi hata yönünden incelenmek üzere yazılı 
olarak itirazda bulunabilir. 

İtiraz; ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe yapılır. Durum dersin öğretim elemanına iletilir ve görüşü alınarak, 
sınav kâğıtlarında ve sınav cetvellerinde bir hata belirlenirse bu hata düzeltilir ve durum Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir. 

İlan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı 
tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, not düzeltme formu ile birlikte gerekçeli 
başvurusunu akademik takvimde sınav sonuçlarının internetten girilmesi için belirtilen son tarihten 
itibaren beş iş günü içerisinde ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe yapmak zorundadır. Dekanlık/
Müdürlük başvuruyu karara bağlar ve uygun görmesi halinde not düzeltme formunu onaylayarak 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir. 

Bu maddede belirtilen itirazlar dışında yapılacak her türlü sınav sonuç değişikliklerinde öğretim 
elemanı, not düzeltme formu ve gerekçesini akademik takvimde sınav sonuçlarının internetten 
girilmesi için belirtilen son tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe 
sunar. Yönetim kurulu not değişiklik teklifini karara bağlar.
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Sınav Sonuçlarına İtiraz ve Not Düzeltme



Bir dersin başarı notu; ara sınav ve/veya dönem içi değerlendirmelerinden alınan 

puanın %40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından ya da dönem sonu 

değerlendirmelerinden alınan puanın %60’ı toplanarak hesaplanır. Hesaplama 

sonucu çıkacak buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir.

Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı ya da 

dönem sonu değerlendirmelerinden alınan puanın en az 50 ve dönem sonu başarı 

puanının da en az 50 olması zorunludur.
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Ders Başarı Notu
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Yaz Okulu

Öğrencilerimiz Yaz Okulu Yönergesi uyarınca ilgili yılda üniversitenin 

programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği 

üniversitelerde özel öğrenci olarak yaz okuluna katılabilirler.

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 doldurmaları ve 

ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe teslim etmeleri gerekir.

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 her üniversite 

için ayrı ayrı doldurmak ve ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe teslim etmek 

zorundadır (Bir akademik yılda özel öğrenci olarak yaz okuluna katılmak 

üzere en fazla üç yükseköğretim kurumu için başvuru yapılabilir).
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Özel Öğrencilik

Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup  farklı bir yükseköğretim 

ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve 

benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir 

yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi, 

ifade eder.

Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan 

öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında 

veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan 

aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı 

olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılır.



YATAY GEÇİŞ 
Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre, aynı 
düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkını kazanmasını ifade eder.

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ
Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk 
yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş 
yapılamaz. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci 
öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma 
programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE 1) İLE YATAY GEÇİŞ
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 
Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 
1 uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Usul 
ve esaslara bu bağlantıdan ulaşılabilir. https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-
madde-1-uygulama-ilkeleri

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Yatay Geçiş



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Dikey Geçiş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 

meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları 

mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için Dikey Geçiş Sınavı 

(DGS) düzenlenir. DGS ile ön lisans programlarından mezun 

olan kişilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapma 

olasılığı vardır. Örneğin teknikerlik okuyan bir öğrenci, dikey 

geçiş sınavına girerse ve yeterli puanı alırsa mühendislik alanına 

geçiş yapabilirken Çocuk Gelişimi programı mezunu bir ön 

lisans öğrencisi ise Okul Öncesi Öğretmenliği Programına geçiş 

yapabilir.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Değişim Programları

ERASMUS

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Yüksek öğretim kurumlarındaki önlisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Erasmus programına dahil 
ülkelerdeki üniversitelerde 3-12 ay arasında değişen bir zaman dilimi için 
(bir dönem veya iki dönem) eğitim almasını sağlayan bir programdır.

Öğrenci Staj Hareketliliği: Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin 
yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/
veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus+ staj hareketliliği ile 
öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında 
uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Hibeler: Öğrenci hareketliliğinden faydalanan öğrencilere verilen mali 
destek, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamayı amaçlayan bir 
destek değildir. Verilen mali destekle yalnızca hareketlilikten faydalanan 
öğrencinin hareketlilikten dolayı karşılaşacağı ek masraflarına yardımcı 
olmak amaçlanmaktadır. Öğrenciye sağlanan mali destek sonradan geri 
istenmeyecek bir mali destektir.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Değişim Programları

MEVLANA

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim 
kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında 
öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 
Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı 
olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki 
yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki 
yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle 
dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan 
faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de 
öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına 
gelebilirler.



FARABİ

Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında 
öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Bu program ile öğrenci 
ve öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının 
dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim faaliyetlerine 
devam etmeleri hedeflenmektedir. Ön lisans ve lisans programlarının 
hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora 
programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas 
eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. 

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının ön lisans ve lisans 
öğrencileri için en az 2.00/4.00 ve lisansüstü öğrencileri için en az 
2.50/4.00 olması gerekmektedir. Öğrenciler güz veya güz+bahar dönemi 
için başvuruda bulunabilirler. Öğrenciler her bir eğitim kademesinde 
birer defa Farabi Değişim Programı ile değişim yapabilirler. Ancak bir 
öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu 
Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir. 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Değişim Programları



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Çift Anadal Programı

Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversitenin iki 
diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma 
alabilmesini sağlayan ikinci anadal diploma programını ifade eder.

Öğrenciler ikinci anadal diploma programına, anadal diploma 
programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında 
başvurabilir.

Başvuru anında anadal diploma programındaki GANO’su en az 100 
üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında 
başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler 
ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt 
yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yandal 
programına kayıt yapılabilir.   

Hangi programlarda çift anadal programına katılabileceğinizi 
öğrenmek için danışmanınızla iletişime geçebilirsiniz.



Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması 
kaydıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında 
bilgi ve görgülerini artırmaları için sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, 
diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası alabilmelerini sağlayan 
programı ifade eder.

Öğrenciler, yandal programına, anadal lisans programının en erken 
üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Yandal programına başvuran öğrencinin başvuru sırasında anadal 
programındaki GANO’sunun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.

Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece 
başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belge diploma yerine 
geçmez.

Hangi programlarda yandal programına katılabileceğinizi öğrenmek 
için danışmanınızla iletişime geçebilirsiniz.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Yandal Programı



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Beslenme Hizmetleri

Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde yemekhane ve kantin hizmetleri sunulmaktadır.

Günlük Yemek Listesi Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanmaktadır.

Üniversitemiz birimleri Merkez ve İlçe yemekhanelerinde turnikelerden geçerken 
öğrencilere ve personele kolaylık sağlamak, para alışverişinin önüne geçmek, 
sıra beklemeden yemek yiyebilmelerini sağlamak ve personel ihtiyacının önüne 
geçilmesini amacıyla mobil ödeme sistemine geçilmiştir.

Turnikeli mobil ödeme sisteminin telefona kurulumu ile ilgili hazırlanan dokümana 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın sayfasından ulaşabilirsiniz.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
İnternet ve e-Posta Hizmetleri

Üniversitemiz tüm yerleşkelerindeki binalarda kablosuz internet 
(wireless) erişimi bulunmaktadır. SinuWinet ağı üzerinden; Kullanıcı 
Adınız: Öğrenci Numaranız, Parolanız ise: T.C. Kimlik Numaranızın 
Son Altı (6) Rakamı olacak şekilde erişim sağlayabilirsiniz.

Bilgi işlem Daire Başkanlığı sayfasında yer alan Belgeler başlığı altında 
Öğrenci E-Posta Formu ve Kullanım Sözleşmesi formunu doldurarak, 
taranmış bir kopyasını eposta@sinop.edu.tr adresine gönderdikten 
sonra, gönderilen formda yer alan bilgilerin doğrulanması sonucunda, 
talep edilen e-posta hesabınız açılacak ve e-posta erişim bilgileri 
formda belirtilen telefon numaranıza SMS ile bildirilecektir.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Kütüphane Hizmetleri

Üniversitemizde tüm akademik birimlerde bir kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca Sinop 

Üniversitesi Merkez Kütüphanesi de Fen-Edebiyat Fakültesi Yerleşkesinde bulunmakta 

ve tüm öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Öğrencilerimizin kütüphane hizmetlerinden yararlanmaları için öğrenci kimlik kartını 

kullanmaları ve tüm bilgilerini güncel tutmaları yeterlidir.

Merkez kütüphanemizden ön lisans ve lisans öğrencilerimiz tek seferde 3 materyali 15 

günlüğüne, yüksek lisans öğrencileri 5 adet materyali, doktora öğrencileri ise 10 adet 

materyali 30 günlük bir süre için ödünç alabilir.

Taramalarınız neticesinde elektronik kitap veri tabanında ve basılı yayın taramasında 

istediğiniz yayını bulamadığınızda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının 

web sayfasında yer alan formları doldurarak materyal alımı talebinde bulunabilirsiniz.  



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Burs Olanakları

Üniversitemizde yer yıl başarılı ve yardıma ihtiyacı olan öğrencilerimize yemek bursu 

verilmektedir. Aşağıda belirtilen öğrenciler değerlendirme ve kontenjan sınırlamasına 

tabi tutulmaksızın yazılı olarak talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından 

faydalanabilir; 

a) Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla engeli bulunan öğrenciler,

b) Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler, 

c) Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler.

d) Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile üniversitemizi temsilen katıldıkları 

yarışmalarda takım halinde veya bireysel olarak birinci olan öğrencilere SKS Daire 

Başkanlığının teklifi ve Rektör onayı ile kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın yemek 

bursu verilebilir.

e) Başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerden yıl içinde Rektörlüğe başvuranlara, 

akademik yılın başında belirlenen kontenjanın %10’unu geçmemek üzere yemek bursu 

verilebilir.

Ayrıca, Sinop Üniversitesi Vakfı tarafından her yıl imkânlar dâhilinde ihtiyaç sahibi başarılı 

öğrencilerimize burs verilmektedir.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Kısmi Zamanlı Çalışma Olanakları

Çalışmak isteyen öğrencilerimiz koşulları sağladıkları takdirde Üniversitemiz 

birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilirler. 

Kısmi zamanlı öğrencilerimizin hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç saat 

çalıştırılacağı, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri 

ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, başvuru için gerekli belgeler, 

başvuru yeri ve tarihi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 

Üniversitemiz web sayfasında ve birimlerimiz panosundaki duyurularda açıkça 

ilan edilir.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemizdeki sosyal, kültürel, sportif faaliyetler Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı tarafından planlanmakta ve desteklenmektedir. Üniversitemiz 

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi çerçevesinde öğrenci toplulukları oluşturulmakta ve 

gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilmektedir. 

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimine katkı sunan 60 farklı 

öğrenci kulübü mevcuttur. Öğrenci kulüplerinde öğrencilerimizin kişisel ve mesleki 

gelişimlerine katkı sağlayan etkinlikler akademik yıl boyunca sürmektedir.

Öğrencilerimiz mevcut öğrenci kulüplerine üye olabilecekleri gibi bir öğretim 

elemanının akademik danışmanlığında yeni bir öğrenci kulübü de oluşturabilirler. 



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Kurs ve Sertifika Programları

Üniversitemizde toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında Sürekli Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (SÜSEM) tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarımız başta olmak 

üzere toplumun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli alanlarda ve konularda 

sertifika programları düzenlenmektedir. 

Açılan sertifika programları, program süresi, eğitmenler, ücreti, yeri ve saati 

Üniversitemiz web sayfası ile SÜSEM web sayfasında duyurulmaktadır. SÜSEM 

bünyesinde açılan kurs ve sertifika programları hakkında detaylı bilgi almak için 

https://susem.sinop.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Şikâyet/Öneri/Talep ve Geribildirimler

Tüm paydaşlarımızın Üniversitemizden aldıkları hizmetlere ilişkin görüşlerine 

büyük önem vermektedir. Öğrenci, öğretim elemanı ve diğer dış paydaşlarımızın 

Üniversitemizle ilgili deneyimlerini bize rahatlıkla iletebilmesi için çeşitli 

geribildirim kanalları oluşturulmuştur. Bu kanallardan paydaşlarımızın bize 

ilettiği tüm geribildirimler ilgili birimler tarafından değerlendirilerek işlem 

sonucu paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. 

Üniversitemiz ana sayfası başta olmak üzere tüm birimlerimizin web 

sayfalarında Dilek İstek Kutusu bulunmaktadır. Aynı zamanda Üniversitemizde 

tüm binalarda da Dilek İstek Kutuları yer almaktadır. Öğrencilerimizin öğrenim 

gördükleri akademik birim içerisinde çözümlenmeyen sorunlarını Dilek İstek 

Kutuları yoluyla bizlere ulaştırabilirler. Sizlerden gelen şikayet, öneri ve talepler 

ile bunlara ilişkin yapılan işlemler Üniversitemiz Kalite Yönetim Birimi tarafından 

takip edilmektedir. 



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Uzaktan Eğitim

Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı ya da eş zamanda 

farklı yerde olduğu; öğretimin, içerik aktarımı ve etkileşimin 

bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla sağlandığı öğretim 

yöntemini ifade eder. Üniversitemizde zorunlu ortak dersler 

ile akademik birimlerin belirlediği bazı dersler uzaktan eğitim 

yöntemiyle verilmektedir. Bu öğretim; Senkron/Eş zamanlı 

(canlı dersler gibi) veya Asenkron/Farklı zamanlı (materyallerin 

yüklenmesi, tartışma ortamlarının oluşturulması, ödevler 

verilmesi) olabilmektedir.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
Merak Ettiğiniz Diğer Konular

Öğrenim hayatınız boyunca merak ettiğiniz her türlü konu için, 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın internet sayfasında bulunan “Merak Edilenler” başlığı altındaki bilgileri kullanabilirsiniz. 

İlgili sayfaya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

adayogrenci.sinop.edu.tr/kayit-islemleri 

https://adayogrenci.sinop.edu.tr/kayit-islemleri/



