
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 2016 ÖSYS, sonucuna göre Üniversitemizde öğrenim 

görmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen şekillerde kayıtlarını yaptırabileceklerdir; 

 

Yeni Kayıt; 

 Adaylar kesin kayıtlarını, 06-09 Eylül 2016 tarihleri arasında ÖSYS EK 

YERLEŞTİRME SONUCU İLE KAYIT İÇİN”; belirtilen evrak ile birlikte   
yerleştikleri Birim (Fakülte/Yüksekokul) öğrenci işleri bürosuna mesai saatleri içerisinde 

bizzat başvurarak yaptırabilirler. 

 

 

Ders Kayıtları 

 Kayıt için gerekli olan evrakı, yerleştiği ilgili Birim öğrenci işleri bürolarına vererek kesin 

kaydını  yapanlar, ders kayıtlarını kesin kayıtlarını yaptıkları gün yapabilirler. 

 Ders kayıtları öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğrenci otomasyon 

sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifre oluşturularak sisteme girerek bilgi güncellemesi 

(adres, telefon vb.) yapabilir, öğrenci numarası ve öğrenim ücreti/katkı payı işlemleri 

için gerekli olan referans numarasını öğrenebilirsiniz. 
-(Birinci Öğretim Programlarına kesin kayıt yaptıracak olanlar katkı payı ücreti ödemeyecektir) 

- (Öğrenci otomasyon sisteminden şifre alınması zorunludur.) 

 

 Öğrenci otomasyon sistemi üzerinden kayıt için TIKLAYINIZ.  

 

 

 

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylardan; 

 

1) 2016 ÖSYS ile Üniversitemiz zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara yerleştirilen 

öğrencilerin, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarına girmeleri zorunludur. İlgili yönetmeliğe 

ve duyurulara http://yabancidiller.istanbul.edu.tr linkinden ulaşabilirsiniz. 

 

a)  Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi  programlarını kazanan adayların 

http://auzef.istanbul.edu.tr adresindeki kayıt kılavuzunu   okumaları ve  internet sayfasındaki 

duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri önemlidir. 

(2) Belgelenebilir mazereti ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından kabul edilen adaylar, 

kayıtlarını kanuni temsilcisi veya  belirlediği vekili aracılığı ile yaptırabilir. 

(3) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan 

adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. 

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyenlerin ders kayıtları 

yapılmaz. 

(5) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği 

kabul edilir. Askerlik durum kaydına ilişkin ÖSYM yerleşen listelerinde kaydında sakınca 

yoktur yazanlar dışında askerlik durum belgesi istenmektedir. Kesin kayıt için sahte veya 

tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen 

kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi 

Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin 

yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.  

https://aksis.istanbul.edu.tr/
https://aksis.istanbul.edu.tr/
http://auzef.istanbul.edu.tr/


 

(6) 2016 ÖSYS  sonucunda  bir  yükseköğretim programına kayıt yaptırmaya hak   

kazanan  ancak  mezun olamamış öğrenciler hakkındaki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 

yazısı için TIKLAYINIZ. 

09/09/2016 tarihi Cuma günü saat 16:30’a  kadar “Kesin Kayıt Evrakını” teslim 

etmeyenler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. 

 

 

http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2016/08/Liseden-Mezun-olamayan-adaylar.pdf
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2016/08/Liseden-Mezun-olamayan-adaylar.pdf

