
 

 

T.C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

YENİ KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR İÇİN 

İNTERNETTEN ÖNKAYIT KILAVUZU 

 

 

1. ADIM: ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİ SAYFASINA GİRİŞ 

İnternet tarayıcısı kullanarak 

http://www.istanbul.edu.tr internet sayfasında 

ÖĞRENCİ menüsü altında bulunan Öğrenci 

Otomasyon Sistemi linkine tıklayarak İstanbul 

Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemi’ne 

giriniz. (Öğrenci Otomasyon Sistemine 

ulaşmak için TIKLAYINIZ) 

 

Bu linkte tıkladığınızda karşınıza gelecek ekran aşağıya çıkarılmıştır. 

 

2. ADIM: KULLANICI ADI VE ŞİFRE ÖĞRENME 

Sol menüde bulunan “Yeni Kayıtlı Öğrenciler için Kullanıcı Adı ve Şifre Öğrenme” linkini 

tıklayınız. Geçici şifrenizi öğreneceğiniz sayfa açılacaktır.  

 
T.C. Kimlik Numarası, K.K.T.C No ve Pasaport No(İÜYÖS ile kayıt hakkı kazanlar başvur sırasında 

yazmış oldukları pasaport numaralarını yazacaktır), Doğum Tarihi, Anne Adı, E-posta adresinizi ve güvenlik 

kodu bilgilerinizi doğru olarak girdikten sonra Kullanıcı Adı ve Şifremi E-posta Adresime Gönder 

butonuna basınız. 

http://www.istanbul.edu.tr/
http://nokta.istanbul.edu.tr/NIU


 
 

 

 

3. ADIM: SİSTEME GİRİŞ 

Sistem tarafından verilen bilgiler doğrultusunda kullanıcı adınız ve şifreniz 

oluşacaktır. Ekranın sol tarafında bulunan ‘Kullanıcı Adı’ ve ‘Şifre’ kısmına verilen bilgileri 

girerek ‘Giriş’ butonuna tıklayınız. 

 
 



Sisteme ilk girişten sonra şifre değiştirme işlemi yapılacaktır. 

Eski şifre bölümüne “Sisteme giriş yapılan şifre”, “Yeni Şifre” ve 

“Yeni Şifre Tekrar” bölümüne değiştirmek istediğiniz yeni şifre 

yazılacaktır. KAYDET butonuna tıklayarak yeni şifre oluşturma 

işlemi tamamlayınız. 

Oluşturulan yeni şifreniz ile sisteme giriş yaparak bir sonraki 

adıma geçebilirsiniz 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ADIM: ONLİNE KAYIT 

KİŞİSEL BİLGİLER sekmesi altında yer alan Online Kayıt (1457 nolu ekran) 

ekranında Öğrencinin yasal sorumluluklarını anlatan ve onaylanması gereken 

“Taahhütnameye” onay verilerek bir sonraki sayfaya geçilecektir. 

 
 

 



5. ADIM: BİLGİLERİN KONTROLÜ 

Yasal sorumlulukları ekranda okuyarak onay verildiğinde karşınıza Kişisel 

Bilgilerinizin yer aldığı ekran çıkacaktır. (Bu ekranda yer alan bilgilerinizde hata/eksiklik var 

ise bunu kesin kayıtlardan sonra kayıt hakkı kazandığınız Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşleri 

Bürolarına yazılı olarak başvurarak gerekli düzeltmeyi yapmanız gerekmektedir.) Bu 

ekrandaki doldurulabilir alanları doldurup bir sonraki ekrana geçebilmeniz için “KAYDET 

VE ONAYLA” butonuna basmanız gerekmektedir. (Kaydet butonunun gözükmemesi durumunda 

klavyeden F11 e basarak gözükür duruma getirebilirsiniz) 

 
 

 

6. ADIM: KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ BİLGİLERİ (Ayrıntılar için TIKLAYINIZ) 

KİŞİSEL BİLGİLER menüsü altındaki Harç Bilgilerim (1310 nolu ekran) ekranından 

ödemeniz gereken Katkı Payı/Öğrenim Ücreti miktarını ve Referans Numaranızı 

öğrenebilirsiniz. 

Bu bölümde göreceğiniz Referans Numaranız katkı payı/öğrenim ücretini yatırmanız 

için gerekli olacaktır. Lütfen bankaya giderken bu numarayı unutmayınız. 

 
 

http://www.istanbul.edu.tr/oidb/duyurudosyalar/2013-2014/YeniKayit/KatkiPayiOgrenimUcreti.pdf


Kesin kayıt yaptırabilmeniz için, Katkı Payını/Öğrenim Ücretini ödemiş olmanız 

gerekmektedir. Bu ödemeleri yapabilmeniz için İnternet Üzerinden Önkayıt işleminizi 

yapmanız ve REFERANS NUMARANIZI öğrenmeniz gerekir. Referans Numaranızı 

öğrenmeden banka şubelerine gitmeyiniz. 

Bulunduğunuz yere en yakın Halk Bankası şubesine giderek, öğrenci otomasyon 

sistemi üzerinden almış olduğunuz kayıt yaptıracağınız programa ait Referans Numaranızı 

söylemek kaydıyla Katkı Payınızı/Öğrenim Ücretinizi ödeyebilirsiniz. 

Bankaya ödemenizi gerçekleştirdiğinizde size verilecek olan dekontta kimlik 

bilgilerinizi kontrol ederek işleminizi tamamlatınız. 

 

7. ADIM: KESİN KAYIT EVRAKLARININ TESLİMİ 

Yukarıda belirtilen adımlardaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra Yeni Kayıt 

Kılavuzu’nda belirtilen kurallara göre kesin kayıt evrakları ile birlikte kesin kayıt süresi 

içinde kayıt hakkı kazandığınız birimin öğrenci işlerine başvurmanız gerekmektedir. 

 

 

 

NOT: Önkayıt işlemleri 26 Ağustos 2013 tarihinde aktif olacağından, bu tarihten 

itibaren internet üzerinden önkayıt işlemi yapılabilecektir. 

http://www.istanbul.edu.tr/oidb/duyurudosyalar/2013-2014/YeniKayit/Kilavuzu.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/oidb/duyurudosyalar/2013-2014/YeniKayit/Kilavuzu.pdf

