
           

               T.C. 

      ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

 

2019 İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA İLE KAYIT YAPACAK ÖĞRENCİLERİN  

KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU 

 

2019 İlahiyat Lisans Tamamlama kayıtları 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında 
yapılacaktır.  

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER/KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER 

1) Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı Önlisans diplomanın aslı 
veya noter onaylı örneği. 

2) Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı mezuniyet transkript belgesi 
aslı. (mezuniyet notu kontrolü için gerekli) 

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) İlahiyat Lisans Tamamlama Sonuç Belgesi. 

7) Kayıt için adayların bizzat ya da noter kanalı ile vekil tayin ettikleri kişiler tarafından 

başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.  

8) Kayıt için istenen belgelerin eksik olması ya da yerleştirme işlemleri sırasında aday 

tarafından beyan edilen bilgilerin yanlış olması durumunda kayıt yapılmaz. 

Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli 

yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 

9) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder ve herhangi 

bir hak iddia edemez. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.09.2011 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca, 
aynı anda iki önlisans veya iki lisans eğitimine kayıt yaptırmayacağı ve öğrenimine devam 
edilemeyeceğinden (uzaktan eğitim ve Açıköğretim programlarının kontenjan sınırlanması 
olmayan programları hariç) bu durumda olup kayıt hakkı kazanan adayların söz konusu karar 
uyarınca yeni kazandığı programa kayıt yapabilmesi için daha önce kayıtlı olduğu  
programdan kaydının silinmiş olması gerekmektedir. Aynı anda bir önlisans ve lisans 
programlarına ise kayıt yapılabilir, ancak ikinci üniversiteye kayıt yapmak isteyen öğrenci 
ilgili yıldaki katkı payını ödemek zorundadadır. 

 

 

 

 
KAYITLARIN YAPILACAĞI TARİHLER VE YERİ 

AKADEMİK BİRİM 
 

KAYIT TARİHLERİ 
 

KAYIT YERİ 
 

 

İlahiyat Fakültesi 

 

19-23 Ağustos 2019 

Yeni Mahalle Cizre Caddesi 

Mehmet Emin Acar Kampüsü 

Rektörlük Binası Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı Merkez/ŞIRNAK 

 


