T.C.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEMİZE YENİ KAYIT YAPACAK
ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda Üniversitemize kayıt yaptırma
hakkı kazanan öğrencilerimizi tebrik eder, öğrenim hayatlarında başarılar dileriz.
2020 YKS sonucunda Üniversitemizin bölüm/programlarına yerleşen öğrencilerin kayıtları
31 Ağustos 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yurt, Burs ve Öğrenim Kredisi ile ilgili başvurular, Kredi ve Yurtlar Kurumunun
www.kyk.gov.tr internet adresinden yapılabilir.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER/KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER
1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya noter onaylı
örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı.
2) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet
belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge
(METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı
düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
3) 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş fotoğraf.
4) Nüfus cüzdanının önlü ve arkalı fotokopisi ve aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
5) Erkek öğrencilerin Üniversiteye kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakıncası olup
olmadığı hususu, Üniversitemiz öğrenci işleri tarafından sorgulanacak ve sadece askerlik
yönünden sakıncası bulunduğu belirtilenlerden ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı’ndan
alınmak üzere “Askerlikle İlişiksiz Belgesi” istenecektir.
6) ÖSYM Sonuç Belgesi.
7) Ön Kayıt Bilgi Formu

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1) YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri
31 Ağustos 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29
Ağustos 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt
için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili birime başvurmaları
zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini
tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar 23
Ekim 2020 tarihine kadar yerleştirildikleri akademik birim öğrenci işleri bürosuna kesin
kayıt belgelerini şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
2) Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında,
önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj,
bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim
kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin
belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu
durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları
yapılmayacaktır. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç)
gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz. Ancak mazereti olanların noter vekaletnamesi
vermeleri koşuluyla bir başkası tarafından da kayıtları yapılabilir.
3)
4)
5)
6)
7)

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal
işlemleri yapmaya yetkilidir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans
programına (uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarının kontenjan sınırlanması olmayan
programları hariç) kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin
Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı
oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri
yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Aynı anda bir önlisans ve lisans programlarına ise
kayıt yapılabilir, ancak ikinci üniversiteye kayıt yapmak isteyen öğrenci ilgili yıldaki katkı payını
ödemek zorundadadır.
ÖNKAYIT YAPILMASI
Kayıt için gelinmeden önce http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx adresinde
yer alan öğrenci ön kayıt bilgileri formunun eksiksiz bir şekilde doldurularak bir çıktısı alınarak
imzalanmalıdır. Bu belge kayıt sırasında kayıt görevlisine teslim edilecektir. (Ön Kayıt Modülü
kayıtlar süresince de aktif olacaktır.)

ELEKTRONİK KAYIT İŞLEMLERİ
Elektronik kayıt öğrenciler için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kayıt işlemi edevlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılarak 29 Ağustos 2 Eylül 2020 tarihleri
arasında Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Bölümünde yer alan Kayıt İşlemleri üzerinden
yapılacaktır.
Elektronik kayıt işleminin tamamlanmasından sonra kayıt olduğunuzu gösterir “Elektronik
Kayıt Belgesi’nin (2 nüsha) çıktısının alınması gerekmektedir. Bu belgenin bir nüshası, öğrenci
tarafından saklanacak, diğer nüsha Kayıt evrakı ile birlikte ilgili birime verilecektir.
KAYIT SONRASI EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran
öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarından en geç 10 akademik yıl
öncesine kadar (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Sosyal Seçmeli dersler
hariç) almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için yeni kayıt yaptırdıkları eğitimöğretim yılının ilk yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar (10 iş günü) dilekçeyle
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına başvurdukları takdirde, ilgili birim yönetim
kurulunca muafiyet istekleri ve intibak işlemleri değerlendirilip karara bağlanır.

ÜNİVERSİTEMİZDE 2020 YKS KAYITLARININ YAPILACAĞI TARİHLER VE YERLER
AKADEMİK BİRİMLER

KAYIT TARİHLERİ

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

31 Ağustos-4 Eylül 2020

İlahiyat Fakültesi

31 Ağustos-4 Eylül 2020

Mühendislik Fakültesi

31 Ağustos-4 Eylül 2020

Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu

31 Ağustos-4 Eylül 2020

Şırnak Meslek Yüksekokulu 31 Ağustos-4 Eylül 2020

Ziraat Fakültesi

31 Ağustos-4 Eylül 2020

Cizre Meslek Yüksekokulu

31 Ağustos-4 Eylül 2020

İdil Meslek Yüksekokulu

31 Ağustos-4 Eylül 2020

Silopi Meslek Yüksekokulu

31 Ağustos-4 Eylül 2020

KAYIT YERLERİ

Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet
Emin Acar Kampüsü Rektörlük
Binası Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı Merkez/ŞIRNAK
Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet
Emin Acar Kampüsü Rektörlük
Binası Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı Merkez/ŞIRNAK
Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet
Emin Acar Kampüsü Rektörlük
Binası Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı Merkez/ŞIRNAK
Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet
Emin Acar Kampüsü Rektörlük
Binası Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı Merkez/ŞIRNAK
Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet
Emin Acar Kampüsü Rektörlük
Binası Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı Merkez/ŞIRNAK
Aşağı Mahalle Hükümet Caddesi
No:122 İdil/ŞIRNAK
Dicle Mahallesi Hastane Caddesi
No:1 (Eski Devlet Hastanesi Binası)
Cizre/ŞIRNAK
Aşağı Mahalle Hükümet Caddesi
No:122 İdil/ŞIRNAK
Dicle Mahallesi 23. Cadde T.K.İ.
Yanı Silopi/ŞIRNAK

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt yapan öğrencilerin, birinci
yarıyılda ayrıca kayıt yenileme (ders kaydı) zorunluluğu bulunmamaktadır. Sistem otomatik olarak
ders kaydını yapacaktır ancak katkı payı yatırması gereken öğrenciler katkı payını yatırmadığı
takdirde ders kaydı yapılmayacaktır. Öğrencilerin ikinci yarıyıl ve daha sonraki yarıyıllarda kayıt
yenilemeleri (ders kaydı yapmaları) ise zorunludur.

