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ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖSYS – 2017 KAYIT DÖNEMİ KESİN KAYIT DUYURUSU
Sevgili aday öğrenciler, Üniversitemize hoş geldiniz.
Üniversitemize 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılında kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan aday
öğrencilerin kayıtları 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden elektronik kayıt
işlemi ile gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıt yaptıramayan aday öğrenciler 14-18 Ağustos 2017 tarihleri
arasında bağlı bulundukları Fakülte ve Yüksekokullardaki Kayıt – Kabul Bürolarında yüz yüze kayıt
yaptırabilecektir.
Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz 5 - 11 Eylül 2017 tarihleri arasında öncelikle
http://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx adresinden öğrenci numarasını öğrenerek, Öğrenci Bilgi
Sistemi (http://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/) üzerinden ders kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.
Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aşağıda belirtilen iş ve işlemleri
gerçekleştirmeleri; istenilen belgeleri beraberlerinde getirmeleri halinde sorunsuz bir kayıt dönemi
yaşanacaktır.
ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT)
a) Öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
b) Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler (şayet yoksa) PTT şubelerinden e-devlet
şifresi alacaklardır.
c) Elektronik kayıt yaptıracak öğrenciler 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr
adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında
açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirebilirler.
d) E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Milli
Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik
durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet
bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.
e) E-Kayıt gerçekleştirilen öğrenciler üniversiteye gelerek herhangi bir kayıt yaptırmayacak ve
herhangi bir belge getirmeyeceklerdir. (Yükseköğretim programının özelliği gereği istenilen
belgeler hariç)
f) E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktıyı alarak istenilmesi
halinde ibraz edeceklerdir.
g) 5-11 Eylül 2017 tarihleri arasında öncelikle http://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
adresinden öğrenci numaranızı öğrenerek ders kaydınızı yapmak ve muafiyet sınavlarına katılmak
üzere talepte bulunmak için http://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/ adresinden öğrenci işleri
otomasyonuna giriş yaparak ders kayıt işlemlerinizi ve muafiyet sınavına katılmak isterseniz
başvurunuzu (Öğrenci Bilgi Formunda bulunan “Başvuru Bilgileri” kısmından seçerek) yapınız.
İkinci örgün öğretim programlarına e-kayıt yaptıran öğrenciler Öğrenim ücretini yatırmadan ders
kaydı yapamayacaklardır. Ders kaydını yapmayan öğrenci ilgili yarıyılda derslere devam etme
hakkını kaybeder. (Belirtilen tarihten önce otomasyona giriş yapmayınız, bu tarihe kadar bilgileriniz
otomasyona tanımlanmış olmadığından işlem yapılamayacaktır.)
YÜZYÜZE KAYIT İŞLEMLERİ :
a) Kayıt için adayların bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt için Sinop
dışından gelecek öğrencileri yönlendirmek üzere Sinop Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Kayıt
Danışma Bürosu oluşturulacak olup; görevli personelimiz sizleri kayıt işlemlerinin yapılacağı Fakülte
ve Yüksekokullara yönlendirecektir.
b) E-devlet üzerinden kayıt yaptırmayan ya da yaptıramayan öğrencilerimiz mezun olduğu ortaöğretim
kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesini yanında getirmek
zorundadır. Bunun dışında başka bir belge istenmeyecektir.

c) Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç olmak üzere
aday öğrencilerden askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Ancak, gerçeğe
aykırı olarak yapılan beyan ile ilgili Üniversitenin sorumluluğu bulunmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) 5-11 Eylül 2017 tarihleri arasında öncelikle http://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
adresinden öğrenci numaranızı öğrenerek ders kaydınızı yapmak ve muafiyet sınavlarına katılmak
üzere talepte bulunmak için http://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/ adresinden öğrenci işleri
otomasyonuna giriş yaparak ders kayıt işlemlerinizi ve muafiyet sınavına katılmak isterseniz
başvurunuzu (Öğrenci Bilgi Formunda bulunan “Başvuru Bilgileri” kısmından seçerek) yapınız.
İkinci örgün öğretim programlarına e-kayıt yaptıran öğrenciler Öğrenim ücretini yatırmadan ders
kaydı yapamayacaklardır. Ders kaydını yapmayan öğrenci ilgili yarıyılda derslere devam etme
hakkını kaybeder. Belirtilen tarihten önce otomasyona giriş yapmayınız, bu tarihe kadar bilgileriniz
otomasyona tanımlanmış olmadığından işlem yapılamayacaktır.)
f) Kayıtların yapılacağı tarihler ve yerler aşağıda listelenmektedir.
YÜZYÜZE KAYITLARIN YAPILACAĞI TARİHLER VE YERLERİ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
Eğitim Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi

KAYIT TARİHİ
BAŞLAMA

BİTİŞ

KAYITLARIN YAPILACAĞI ADRES

TELEFON
( 0 – 368 )

2715526,
2715527
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı - Akliman Mevkii Abalı 287 62 62,
14/08/2017 18/08/2017 Köyü
287 62 63
2715516,
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı - Osmaniye Köyü
14/08/2017 18/08/2017 Nasuhbaşoğlu Mah. Fen-Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi
2715517
Eğitim Fakültesi Dekanlığı - Korucuk Köyü Trafo Mah.

14/08/2017 18/08/2017 No:35

Boyabat İkt. ve İd. Bil.Fak. Dekanlığı - Esentepe Mah.

3330015

Boyabat İkt.ve İdari Bil.Fakültesi

14/08/2017 18/08/2017 Sinop Üniversitesi Boyabat Yerleşkesi - BOYABAT

İlahiyat Fakültesi

14/08/2017 18/08/2017 Mah. No: 30/1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

14/08/2017 18/08/2017 Osmaniye Köyü Nasuhbaşoğlu Mah. Fen-Edebiyat

2714151

Sağlık Yüksekokulu

14/08/2017 18/08/2017

2715248,
2715579

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu

14/08/2017 18/08/2017

Meslek Yüksekokulu

14/08/2017 18/08/2017

Boyabat Meslek Yüksekokulu

14/08/2017 18/08/2017

Gerze Meslek Yüksekokulu

14/08/2017 18/08/2017

Ayancık Meslek Yüksekokulu

14/08/2017 18/08/2017

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

14/08/2017 18/08/2017

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Osmaniye Köyü Karagöl
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Fakültesi Yerleşkesi
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü - Ordu Köyü Topçular
Mevkii TOKİ Konutları Yanı
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Müdürlüğü - Osmaniye Köyü Nasuhbaşoğlu Mah. FenEdebiyat Fakültesi Yerleşkesi
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Ordu Köyü SinopSamsun Karayolu üzeri
Boyabat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü -Esentepe
Mah. Sinop Üniversitesi Boyabat Yerleşkesi BOYABAT
Gerze Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Atatürk Mah.
Sinop-Samsun Karayolu üzeri - GERZE
Ayancık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü- Yalı Mah.
Cemil Yıldız Cad. Samyeli Sokak - AYANCIK
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Akliman Mevkii Abalı Köyü Su Ürünleri Fakültesi
Yerleşkesi

2715323

2715785,
2715786
2715742,
2715743
3150101
7182380,
7182351
6133411,
6133436
2876254

DİĞER NOTLAR :
a) Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler:
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun
olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim
kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017
tarihine kadar yükseköğretim kurumuna 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.
b) Engelli Öğrenciler:
Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378
sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan ikinci örgün
öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından,
engellilik oranı kadar indirim yapılır. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında
engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, engellilik oranı
kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.
c) Şehit, Malül ve Şeref Aylığı alanlar ile eş ve çocuklarının katkı payı/öğrenim ücretleri
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci
maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa
Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki
maluller ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara
Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile
eş ve çocuklarından; ikinci örgün öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerden yaş sınırlaması
olmaksızın öğrenim ücreti alınmaz.
d) Katkı payı/öğrenim ücretlerinin ödenmesi
2017–2018 Eğitim–Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine
Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu
Kararının Resmi Gazetede yayımını müteakip ödenmesi gereken katkı payı/öğrenim ücretlerini ilişkin
duyuru ve borçlandırma yapılacaktır. 2017–2018 Eğitim–Öğretim Yılında ders kayıtlarının başlayacağı
tarih olan 5 Eylül 2017 tarihine kadar ilgili bakanlar kurulu kararı yayımlanmadığı takdirde 2016–2017
Eğitim–Öğretim Yılındaki tutarlar üzerinden tahsilat yapılacak ve bakanlar kurulu kararının açıklanmasını
müteakip gerekirse ilave tahsilat/mahsuplaşma işlemi gerçekleştirilecektir.
Üniversitemiz Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tahsilatları için T.C. Ziraat Bankası ile anlaşılmış olup,
ödemeler Üniversitemiz Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasında Bankanın ATM, İnternet
bankacılığı ve Cep Şube kanalları üzerinden öğrenci numarasının (Öğrenci numaranızı ve ödemeniz
gereken harç miktarını buradan http://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx öğrenebilirsiniz)
sisteme girilmesi suretiyle yapılacaktır. İnternet bankacılığı ve Cep Şube kanalları ile gerçekleştirilecek
ödemeler için Banka Şubeleri nezdinde bir vadesiz hesabınızın bulunması gerekmektedir.

