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2020–2021 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

EĞİTİM–ÖĞRETİM SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 

Öğrencilikle ilgili işlemlerimi nasıl sürdüreceğim? 

Öğrencilerimiz, ilk kayıt, ders kaydı, kayıt yenileme, kayıt dondurma gibi işlemleri ile öğrenci 

belgesi, transkript gibi belge talebi işlemlerini öğrenci bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirebilirler.  

Öğrenci bilgi sistemine https://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx  internet sayfası 

üzerinden öğrenci numaralarını öğrenerek https://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/ internet sayfası 

üzerinden erişebilirler. 

 

 

Ders kayıt tarihleri ne zaman? 

Üniversitemizde 2020–2021 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ders kayıtları: 

- Eğitim Fakültesi öğrencileri için 28 Eylül 2020–5 Ekim 2020 tarihleri arasında, 

- Diğer tüm programlarımız için 5–12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

Eğitim–öğretim süreçleri için öğrencilerimiz aşağıda yer alan bağlantı adresleri üzerinden 

akademik takvimlere erişebilirler. 

2020–2021 Önlisans–Lisans Akademik Takvimi  

2020–2021 Lisansüstü Eğitim Akademik Takvimi 

2020–2021 Eğitim Fakültesi Akademik Takvimi 

Öğrenim ücretlerini hangi bankaya ne zaman ve ne kadar yatıracağım? 

Üniversitemizde Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemeleri T.C. Ziraat Bankasının ATM, internet 

bankacılığı ve Cep Şube kanalları üzerinden öğrenci numarası belirtmek suretiyle yapılabilmektedir.  

Katkı payı/öğrenim ücretlerinin ders kaydı yaptırmadan önce yatırılması gerekmektedir. 

Ücretin yatırılmasından sonra ödeme otomatik olarak öğrenci bilgi sistemine yansıtıldığından ders 

kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. 

Katkı payı/öğrenim ücretlerine ilişkin bilgiye https://oidb.sinop.edu.tr/katki–payi–ogrenim–

ucreti/ internet sayfası üzerinden erişilebilir. 

Uzaktan eğitimde ücret ödememiz zorunlu mu? 

Evet, uzaktan eğitimde de yüz yüze eğitimde olduğu gibi 11/07/2020 tarihli ve 2020/2755 

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2020/08/2020%E2%80%932021-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%E2%80%93%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-YILI-%C3%96NL%C4%B0SANS%E2%80%93L%C4%B0SANS-AKADEM%C4%B0K-TAKV%C4%B0M%C4%B0-20-8-2020-t.-2020-140-s.Senato.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2020/09/5-AKADEM%C4%B0K-TAKV%C4%B0M.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2020/08/2020%E2%80%932021-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%E2%80%93%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-YILI-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-FAK%C3%9CLTES%C4%B0-L%C4%B0SANS-AKADEM%C4%B0K-TAKV%C4%B0M%C4%B0-20-8-2020-t.-2020-140-s.Senato.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/katki-payi-ogrenim-ucreti/
https://oidb.sinop.edu.tr/katki-payi-ogrenim-ucreti/
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Ders kaydımı nasıl yapacağım? 

Öğrencilerimiz ders kayıtlarını öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapacaktır. İkinci örgün 

öğretim öğrencileri ile normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler ders kaydını yaptırmadan önce 

öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemelidir. 

Ders kayıtları öğrenci bilgi sisteminin aşağıda gösterilen ekranından yapılır. 

 

KONTROL tuşuna tıklanarak kontrol sağlanır. 

 

Kontrol tamamlandıktan sonra KESİNLEŞTİR butonuna tıklayarak ders kaydınız ONAY için 

Danışman ekranına gidecektir. 
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ÖNEMLİ NOT: Bu işlemden sonra dersler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Bundan 

sonra yapılacak değişiklikler danışman tarafından yapılabilir. 

Derslerimiz ne zaman başlayacak? 

 Uzaktan eğitimde ve yüz yüze eğitimde dersler 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır. 

Uzaktan eğitimi ne şekilde alacağız? Hangi programı ya da sistemi kullanacağız? 

 Üniversitemizde uzaktan eğitim ALMS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Uzaktan eğitim 

sistemi ile ilgili detaylı bilgiye https://sinuzem.sinop.edu.tr/  internet sayfası üzerinden erişilebilir. 

 Uzaktan eğitimde dersler ne şekilde yapılacak? 

 Uzaktan eğitimde dersler, dersin niteliğine göre senkron (canlı) veya asenkron (cansız) 

şeklinde yapılacaktır. 

Yüz yüze ve uzaktan eğitim hangi programlarda nasıl uygulanacak? 

1– Yüksek lisans ve doktora programlarındaki tüm dersler yüz yüze, 

2– İngilizce zorunlu hazırlık eğitimi sınıfındaki tüm dersler yüz yüze, 

3– İngilizce/Arapça isteğe bağlı hazırlık eğitimi sınıflarındaki tüm dersler yüz yüze, 

4– İlahiyat Fakültesi 1. sınıfındaki Arapça, Kur’an ve Osmanlıca dersleri yüz yüze, diğer tüm 

dersler uzaktan eğitim sistemi ile, 

5– Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Sualtı 

Teknolojisi Programındaki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I, Yabancı Dil (İngilizce I), 

Temel Bilgi Teknolojileri, Matematik ve Teknik Resim dersleri uzaktan, diğer tüm dersler yüz yüze, 

6– Yukarıda sıralananlar dışındaki tüm programlarda dersler uzaktan eğitim sistemi ile 

uygulanacaktır. 

Sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? 

Yüz yüze ve uzaktan eğitimde sınav sonuçlarını öğrenci bilgi sistemi üzerinden 

öğrenebilirsiniz. 

Öğrenci bilgi sistemi ile ilgili soru ve sorunlarım için kiminle görüşebilirim? 

Ders Kaydı ve Şifre İşlemleri: 

Bilg.İşl. Deniz BİLGİÇ    Tel: +90 368 2715757 Dahili: 1611 e-Posta:denizbilgic@sinop.edu.tr 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti:  
Bilg.İşl. Şaban MANAY Tel: +90 368 2715757 Dahili: 1609 e-Posta:smanay@sinop.edu.tr  

Diploma İşlemleri: 
Büro Pers. Nigar ÖZDEMİR Tel: +90 368 2715757 Dahili: 1612 e-Posta:nozdemir@sinop.edu.tr 

Uluslarararası (Yabancı Uyruklu) Öğrenciler: 
Büro Pers. Afag KARASU Tel: +90 368 2715757 Dahili: 1610 e-Posta:akarasu@sinop.edu.tr  

 

 

 

 

 

https://sinuzem.sinop.edu.tr/
mailto:denizbilgic@sinop.edu.tr
mailto:smanay@sinop.edu.tr
mailto:nozdemir@sinop.edu.tr
mailto:akarasu@sinop.edu.tr
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2020–2021 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

EĞİTİM–ÖĞRETİM SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 

[ULUSLARARASI (YABANCI UYRUKLU) ÖĞRENCİLER İÇİN] 

 

Yurtdışında ikamet eden öğrenciler online kayıt yaptırılabilir mi? 

Uluslararası aday öğrenciler ön kayıtlarını 14 Eylül – 1 Ekim 2020 tarihleri arasında Öğrenci 

Bilgi Sistemi üzerinden Online Kayıt ile gerçekleştirebilirler. 

Online kayıt işlemleri daha önce başvuru yaptığınız kullanıcı adı ve şifreleri kullanılarak 

yapılacaktır. Online kayıt işlemleri https://obs.sinop.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx internet sayfası 

üzerinden yapılabilecektir. 

Online kayıt yaptıran öğrenciler, kesin kayıtlarını ne şekilde yaptırabilir? 

Online kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrenciler kesin kayıtlarını 14 Eylül – 15 Aralık 

2020 tarihleri arasında kesin kayıt için istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Ofisinde yüz yüze yaptırabileceklerdir. 

Kayıt için maddi durum belgesi gerekiyor mu? 

Öğrenciler kesin kayıt esnasında maddi imkânlarının, ülkemizde Yükseköğretimlerini 

sürdürmeye uygun olduğunu gösteren mali durum beyanını vereceklerdir. 

Mali Durum Beyanı Dilekçe Örneği internet sayfası üzerinden edinilebilir. 

Öğrencilikle ilgili işlemlerimi nasıl sürdüreceğim? 

Öğrencilerimiz, ilk kayıt, ders kaydı, kayıt yenileme, kayıt dondurma gibi işlemleri ile öğrenci 

belgesi, transkript gibi belge talebi işlemlerini öğrenci bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirebilirler. 

Öğrenci bilgi sistemine https://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx  internet sayfası 

üzerinden öğrenci numaralarını öğrenerek https://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/ internet sayfası 

üzerinden erişebilirler. 

 

 

Türkçe Dil Yeterlilik belgesi olmayan öğrenciler için Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı var mı? 

Öğrencilerin Türkçe düzeyini belirlemek üzere Üniversitemiz tarafından 25 Eylül 2020 ve 18 

Aralık 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/7-mali_durum_belgesi.pdf
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/
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Ders kayıt tarihleri ne zaman? 

Üniversitemizde 2020–2021 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ders kayıtları: 

Eğitim Fakültesi öğrencileri için 28 Eylül 2020–5 Ekim 2020 tarihleri arasında, 

Diğer tüm programlarımız için 5–12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

Diğer tüm eğitim–öğretim süreçleri için akademik takvimlere aşağıda yer alan bağlantı 

adresleri üzerinden erişebilirler. 

2020–2021 Önlisans–Lisans Akademik Takvimi  

2020–2021 Lisansüstü Eğitim Akademik Takvimi 

2020–2021 Eğitim Fakültesi Akademik Takvimi 

 

Ders kaydımı nasıl yapacağım? 

Öğrencilerimiz ders kayıtlarını öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapacaktır. Online kayıt yapan 

ancak öğrenim ücretini 14 Eylül – 15 Aralık 2020 tarihleri arasında yatırmayan öğrenciler kesin 

kayıtlı sayılmayacak ve 2020–2021 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için ders kaydı 

yapamayacaktır. Ders kaydı yaptırmak ve diğer öğrencilik hizmetlerinden faydalanmak isteyen 

öğrencilerin 

Normal örgün öğretim: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR05 0001 0002 2648 3347 7350 17  

İkinci örgün öğretim:  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR75 0001 0002 2648 3347 7350 18 

Hesap numaralarına (IBAN) öğrenim ücretlerini yatıran öğrencilerin banka dekontunu ve 

öğrenci bilgilerini smanay@sinop.edu.tr e-Posta adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Öğrenim ücretlerine ilişkin bilgiye https://oidb.sinop.edu.tr/katki–payi–ogrenim–ucreti/   

internet sayfası üzerinden erişilebilir. 

Ders kayıtları öğrenci bilgi sisteminin aşağıda gösterilen ekranından yapılır.  

 

https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2020/08/2020%E2%80%932021-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%E2%80%93%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-YILI-%C3%96NL%C4%B0SANS%E2%80%93L%C4%B0SANS-AKADEM%C4%B0K-TAKV%C4%B0M%C4%B0-20-8-2020-t.-2020-140-s.Senato.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2020/09/5-AKADEM%C4%B0K-TAKV%C4%B0M.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2020/08/2020%E2%80%932021-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%E2%80%93%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-YILI-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-FAK%C3%9CLTES%C4%B0-L%C4%B0SANS-AKADEM%C4%B0K-TAKV%C4%B0M%C4%B0-20-8-2020-t.-2020-140-s.Senato.pdf
mailto:smanay@sinop.edu.tr
https://oidb.sinop.edu.tr/katki-payi-ogrenim-ucreti/
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KONTROL tuşuna tıklanarak kontrol sağlanır. 

 

Kontrol tamamlandıktan sonra KESİNLEŞTİR butonuna tıklayarak ders kaydınız ONAY için 

Danışman ekranına gidecektir. 

 

ÖNEMLİ NOT: Bu işlemden sonra dersler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Bundan 

sonra yapılacak değişiklikler danışman tarafından yapılabilir. 

Uzaktan eğitimde de ücret ödememiz zorunlu mu? 

Evet, uzaktan eğitimde de yüz yüze eğitimde olduğu gibi 11/07/2020 tarihli ve 2020/2755 

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

Derslerimiz ne zaman başlayacak? 

 Uzaktan eğitimde ve yüz yüze eğitimde dersler 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır. 

Uzaktan eğitimi ne şekilde alacağız. Hangi programı ya da sistemi kullanacağız? 

 Üniversitemizde uzaktan eğitim ALMS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Uzaktan eğitim 

sistemi ile ilgili detaylı bilgiye https://sinuzem.sinop.edu.tr/  internet sayfası üzerinden erişilebilir. 

Yüz yüze ve uzaktan eğitim hangi programlarda nasıl uygulanacak? 

2019–2020 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında; 

1– Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora programlarındaki tüm dersler yüz yüze, 

2– İngilizce zorunlu hazırlık eğitimi sınıfındaki tüm dersler yüz yüze, 

3– İngilizce/Arapça isteğe bağlı hazırlık eğitimi sınıflarındaki tüm dersler yüz yüze,   

4– İlahiyat Fakültesi 1. sınıfındaki Arapça, Kur’an ve Osmanlıca dersleri yüz yüze, diğer tüm 

dersler uzaktan eğitim sistemi ile, 

https://sinuzem.sinop.edu.tr/
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5– Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Sualtı 

Teknolojisi Programındaki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I, Yabancı Dil (İngilizce I), 

Temel Bilgi Teknolojileri, Matematik ve Teknik Resim dersleri uzaktan, diğer tüm dersler yüz yüze, 

6– Yukarıda sıralananlar dışındaki tüm programlarda dersler uzaktan eğitim sistemi ile 

uygulanacaktır. 

Sınav Sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? 

Yüz yüze ve uzaktan eğitimde sınav sonuçlarını öğrenci bilgi sistemi üzerinden 

öğrenebilirsiniz.  

Öğrenci bilgi sistemi ile ilgili soru ve sorunlarım için kiminle görüşebilirim? 

Ders Kaydı ve Şifre İşlemleri: 

Bilg.İşl. Deniz BİLGİÇ    Tel: +90 368 2715757 Dahili: 1611 e-Posta:denizbilgic@sinop.edu.tr 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti:  
Bilg.İşl. Şaban MANAY Tel: +90 368 2715757 Dahili: 1609 e-Posta:smanay@sinop.edu.tr  

Diploma İşlemleri: 
Büro Pers. Nigar ÖZDEMİR Tel: +90 368 2715757 Dahili: 1612 e-Posta:nozdemir@sinop.edu.tr 

Uluslarararası (Yabancı Uyruklu) Öğrenciler: 
Büro Pers. Afag KARASU Tel: +90 368 2715757 Dahili: 1610 e-Posta:akarasu@sinop.edu.tr  

 

mailto:denizbilgic@sinop.edu.tr
mailto:smanay@sinop.edu.tr
mailto:nozdemir@sinop.edu.tr
mailto:akarasu@sinop.edu.tr

