
Üniversitenize Hangi Yöntemle Öğrenci Alınmaktadır? 

 

 

Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokulumuza ÖSYM tarafından yapılan 

YKS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme yöntemiyle öğrenci alınmaktadır. ÖSYS 

Kılavuzlarında yer alan kontenjanlara göre adaylar tercihlerini yapmakta ve ÖSYM tarafından 

yerleştirilmektedirler. 

 

YKS ile Üniversitemize Gelen Öğrenciler Kayıt İşlemlerinde Nasıl Bir Yol 

İzlemelidir? 

 

 

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 

elektronik kayıtlar E- Devlet üzerinden, ÖSYM tarafından belirtilen tarihleri arasında, elektronik 

kayıt yaptırmayanların kayıtları ise yeni belirlenecek olan tarihler arasında Üniversitemizde 

yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan 

adayların, E-Devlet üzerinden elektronik olarak (E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt 

için Üniversiteye gelmesi gerekmemektedir), şahsen Meslek Yüksekokulumuza gelerek kayıt 

yaptırmak isteyenlerin ise kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde 

üniversitemize başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt 

işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylardan 

kayıt için belge istenmeyecektir. Ayrıca kayıt için gelmeleri gerekmemektedir. 

 

Kayıtla İlgili Nelere Dikkat Etmeliyim? 

 

 

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt 

yapılmaz. 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. 

Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri 

yapmaya yetkilidir. 

 

Ek Yerleştirme ile Üniversitenize Öğrenci Kabul Ediliyor Mu? 

 

 

Evet, kesin kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar ÖSYM' ye bildirilir. İlk kayıtlarda 

oluşan taban puanların üstünde puan alan öğrenciler tercihleri sonunda Ek Yerleştirmeden 

yararlanırlar. 



Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerini Kim Belirler? 

 

 

Katkı payı ve öğrenim ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu  tarafından  belirlenmektedir.  Normal  

öğretim süresi içerisindeki normal örgün öğretim öğrencilerinden katkı payı alınmamaktadır. Ancak 

üniversitemize kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda kaydı varsa(Açık 

Öğretim dahil) ilgili yarıyıl katkı payını öder. Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler katkı payı 

ödemesi yapmaktadır. 

 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Zamanında Ödenmezse Ne Olur? 

 

 

Katkı payı zamanında ödenmezse öğrenci kayıt yaptıramaz ve o yarıyıl öğrenim hakkını 

kaybeder. İlgili döneme ait katkı payını ödemeyen öğrenciler o dönem için öğrencilik haklarından 

yararlanamaz ve herhangi bir işlem yaptıramazlar. 

 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Tutarını Bulunduğum Şehirden Yatırabilir Miyim? 

 

 

Öğrencilerimizin yatıracakları katkı payı/öğrenim ücreti tutarları Daire Başkanlığımız 

tarafından Eylül ayı içinde bankaya bildirilmektedir. Öğrencilerimiz bu durumu göz önüne alarak Halk 

Bankası'nın herhangi bir şubesine öğrenci numaralarını belirtmek kaydıyla katkı payı/öğrenim ücreti 

tutarlarını yatırabilirler. 

 

Öğrenci Bilgi Sistemine Nereden Giriliyor? 

 

 

Öğrenci numarası ve kullanıcı şifresi ile Üniversitemiz web sitesinden Öğrenci Bilgi 

Sistemine giriş yapılabiliyor. 

 

Öğrencilere Danışmanlık Hizmeti Veriliyor Mu? 

 

 

Evet. Her öğrencinin mezun oluncaya kadar bir akademik danışmanı bulunmaktadır. 

 

 

İnternet Üzerinden Ders Kayıt/Ekle-Sil İşlemleri 

 

 

Internet üzerinden ders kayıt/ekle-sil işlemleri uygulanmaktadır. Öğrenciler ders 

kayıt/ekle-sil işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemini kullanarak web üzerinden kendileri yapabilmektedir. 

Ekle-Sil günlerinde ise öğrencilere gerekli değişiklikleri yapma olanağı sağlanmaktadır. 



Kayıt Yenileme İşlemi Nasıl Yapılıyor? 

 

 

Her öğretim yılında Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen Akademik Takvimde 

belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Belirlenen sürenin dışında kayıt yenileme işlemi yapılmıyor. İlk 

kayıt ve kayıt yenileme sırasında öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya 

yenilenmez. Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıtlarını 

yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler 

ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu süre öğrenim süresinden sayılır (Süre kaybı). Ayrıca, 

yalnızca katkı payı/öğrenim ücretini yatıran öğrenci, kaydını yenilemiş sayılmaz. Kayıt yenileme 

işleminin tamamlanabilmesi için o dönem için ders kaydının yapılmış ve katkı payı/Öğrenim ücretinin 

ödenmiş olması gerekir. 

 

Derslerde Devam Durumu Nasıl Öğrenilir? 

 

 

                Her dersin öğretim elemanından bilgi alınabilir. 

   

 

Mazeret Sınavları Nasıl Gerçekleştiriliyor? 

 

 

Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenci ilgili yönetim kurulu tarafından 

mazeretinin kabul edilmesi durumunda girmediği yarıyıl içi sınavlarından veya final sınavından dilediği 

yalnız birinin 

mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavlarından sonraki hafta yapılır. 
 

 

Üniversite İçinde Yatay Geçiş (Bölümler Arası Geçiş) Var Mı? 

 

 

Evet, bölümler arasında bölümler arası yatay geçiş yapılabilmektedir. Meslek 

Yüksekokulu hangi Bölümler arasında geçiş yapılacağını ve kontenjanlarını her öğretim yılında 

belirlerler ve Senatonun onayına sunarlar. 

 

Meslek Yüksekokulunuza Nasıl Yatay Geçiş Yapabilirim? 

 

 

Yatay geçişler Lisans programlarında 2. ve 3. sınıfta öğretim yılı başında, ön lisans 

programlarında ise 2. ve 3. yarıyıllar başında yapılabilmektedir. Başka bir Üniversiteden 

Üniversitemize geçiş yapmak isteyen öğrenciler Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeleri 

halinde Şırnak Üniversitesinde öğrenimlerine devam edebilirler. 



Diğer Üniversitelere Nasıl Yatay Geçiş Yapılıyor? 

 

 

Yatay geçiş yönetmeliğindeki koşulları yerine getiren öğrenci gitmek istediği 

Üniversiteye başvuru yapıyor. Başvurusu kabul edilen öğrencinin belgeleri Üniversite tarafından 

isteniyor. 

 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir? 

 

 

Lisans öğrenimine devam etmek isteyen Ön Lisans öğrencileri, ÖSYM'nce yapılan Dikey 

Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde kendi alanlarının devamı olan Lisans programlarında okuma 

hakkı elde ederler. 

 

İlgili Yönetmelik/Yönerge/İlke, Usul ve Esaslara Nerden Erişebilirim? 

 

 

Üniversitemiz web sayfasındaki Öğrenci İşleri başlığı altında yer alan Öğrenci 

Rehberi'nden ilgili mevzuata erişebilir, Öğrenci İşleri Duyuruları başlığı altında uygulama esas ve 

usullere ait bilgileri izleyebilirsiniz. 

 

Aktif Öğrenciyim/Mezun Öğrenciyim, Transkript Belgesini Nerden ve Nasıl 

Alabilirim? 

 

 

Belge talebi için Birim Öğrenci İşlerine veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir 

dilekçe ile başvurulmalıdır. 

 

Kimlik Kartı, Bütün Öğrenim Süresince Geçerli midir? 

 

 

Üniversitemize ilk kayıt esnasında öğrenciye çipli kimlik kartı verilir. Bu kart, her yıl 

bandrol yapıştırılması koşuluyla öğrenim süresince geçerlidir. Bandrol yapıştırmayanlar, öğrencilik 

haklarından yararlanamaz ve hizmet talebinde bulunamazlar. Bandroller, kayıt yenileme işleminden 

sonra ilgili 

fakülte/bölüm sekreterliğinden temin edilir. 

 

 

Kayıt Silme ve İlişik Kesme Hangi Durumlarda ve Nasıl Yapılır? 

 

 

Öğrencinin kaydının silinmesi için; sadece kendi isteği ile ve yazılı başvuruda 

bulunması halinde ilişik kesme işleminden sonra kaydı silinir. Kayıt sildirme işlemini öğrencinin 

mutlaka kendisinin yaptırması gereklidir. Kendisi yok ise vekâlet vermesi gereklidir. Öğrenci 

İşlerinden alınacak bir formu ilgili yerlere onaylattıktan sonra ilişik kesme işlemi tamamlanır. 



Mezuniyet Halinde Nasıl Belge Alınıyor? 

 

 

Tüm derslerini ve varsa sorumlu olduğu stajlarını başarı ile tamamlayan ve genel not 

ortalaması en az 2.00 olan öğrencinin mezuniyet değerlendirme raporu Fakültesine gönderiliyor. 

Mezuniyeti uygun görülen öğrenciler için Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı alınıyor. Bu 

karara göre öğrenci mezun ediliyor. 

Hazırlanan diploma Meslek Yüksekokul Müdürü ve Rektör tarafından imzalanıyor. Öğrenci 

ilişik kesme formunu ilgili yerlere imzalattıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından 

diplomasını teslim alıyor. 

 

Yurt ve Barınma 

 

                       Meslek Yüksekokulumuzun bulunduğu Cizre İlçemizde yurt bulunmamaktadır. 

 

 

Meslek Yüksekokulumuz İletişim Bilgileri ve Öğretimin Gerçekleşeceği Yer 

 

Cizre Meslek Yüksekokulu (Cizre/ŞIRNAK) 

 

Tel: 0-486-616 59 08 

Belge Geçer: 0-486-616 59 07 

e-mail: cizremyo@sirnak.edu.tr 

 

Adres: Dicle Mahallesi Hastane Caddesi

 
No:1 (Eski Devlet Hastanesi) Cizre/ ŞIRNAK 73200 


