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Sevgili Öğrencimiz,
İstanbul Üniversitesi ailemize hoş geldiniz.
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerimizin
kesin kayıt işlemleri bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
Kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleşmesi için bu Kılavuzu dikkatle inceleyerek
istenilenleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir.
Tercihinizden dolayı sizleri kutluyor başarılı ve mutlu bir üniversite öğrenciliği geçirmenizi
diliyoruz.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

KAYIT İŞLEMLERİ:
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme
sonuçlarına göre Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan adaylar aşağıda açıklanan
şekillerde kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
Bu kılavuzda açıklanan kayıt işlemleri sadece YKS sonucu yerleşen adaylar için geçerlidir. YKS
sonucu yerleşen adaylar; e-Devlet üzerinden Elektronik kayıt (e-kayıt), AKSİS Öğrenci
Otomasyon Sistemi üzerinden Çevrimiçi (Online) Kayıt veya yerleştikleri programın bağlı
bulunduğu birime (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) şahsen başvurarak aşağıda
belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.
E-Devlet üzerinden Elektronik Kayıt (e-kayıt) ve AKSİS Öğrenci Otomasyon Sistemi
üzerinden Çevrimiçi (Online) Kayıt’ı öncelikle tercih etmeniz önemle rica olunur.
1- E-Devletten Kayıt İşlemleri:
2020 YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına yerleşen adaylardan; e-devlet üzerinden
kayıt yapacaklar, 29 Ağustos-6 Eylül 2020 (Saat:23:59) tarihleri arasında Yükseköğretim Bilgi
Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan programlarına
https://www.turkiye.gov.tr/ web sitesi üzerinden elektronik kayıtlarını (E-Kayıt)
yapabileceklerdir.
Elektronik kayıt yapan öğrencilerden kayıt tarihleri içerisinde herhangi bir belge talep
edilmeyecektir.
2- Çevrimiçi (Online) Kayıt İşlemleri:
E-devlet üzerinden kayıt yapamayan adaylar, kesin kayıtlarını 31 Ağustos-6 Eylül 2020
(Saat:23:59) tarihleri arasında http://aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden hesap oluşturmak
suretiyle kesintisiz bir şekilde yapabileceklerdir.
Çevrimiçi (Online) Kayıt İçin Sisteme Yüklenecek Belgeler
a) YKS Sonuç Belgesi
b) Lise Diploması (2020 yılında mezun olanlar için yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (başarı
belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)
c) Nüfus Cüzdanı (önlü-arkalı)
d) Askerlik
durumları,
Birim
öğrenci
işleri
bürosu
görevlileri
tarafından
http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden sorgulanacaktır. Kaydında sakınca bulunan
yükümlülerden askerlik durum belgesi istenilecektir.
e) İkamet Adres Beyan Formu için TIKLAYINIZ.
f) Yabancı Dil Belgesi (geçerli belge var ise yabancı dil sınavından muafiyet sağlar)
Geçerli belgeler için TIKLAYINIZ.

3- Şahsen Kayıt İşlemleri
2020 YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına yerleşen adaylardan; yerleştikleri
programın bağlı bulunduğu birime (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) şahsen
başvuracak adaylar 04-05 Eylül 2020 (saat 17:00) tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler.
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adres ve iletişim bilgileri için TIKLAYINIZ.
Şahsen Kayıt İçin İstenilen Belgeler
a) YKS Sonuç Belgesi
b) Lise Diploması (2020 yılında mezun olanlar için yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (başarı
belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)
c) Nüfus Cüzdanı (önlü-arkalı)
d) Askerlik
durumları,
Birim
öğrenci
işleri
bürosu
görevlileri
tarafından
http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden sorgulanacaktır. Kaydında sakınca bulunan
yükümlülerden askerlik durum belgesi istenilecektir.
e) İkamet Adres Beyan Formu için TIKLAYINIZ.
f) Yabancı Dil Belgesi (geçerli belge var ise yabancı dil sınavından muafiyet sağlar)
Geçerli belgeler için TIKLAYINIZ.

4- Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi programlarını kazanan adaylar için ayrı bir kılavuz
yayımlanacaktır. (http://auzef.istanbul.edu.tr)
5- Ders Kayıtları:
Öğrencilerimiz ders alma işlemlerini 12-18 Ekim 2020 tarihlerinde, AKSİS Öğrenci Otomasyon
Sistemi üzerinden yapacaktır.
Öğrenci Otomasyon Sistemi İçin TIKLAYINIZ.
6- Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İşlemleri:
Birinci öğretim programlarına kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz katkı payı ücreti
ödemeyecektir. Ancak bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim
programına da kayıt yaptıran öğrenciler (1.öğretim ve açık öğretim v.b.) ikinci yükseköğretim
programına katkı payını kendileri ödeyecektir.
İkinci öğretim programlarına kesin kayıt yaptıracak öğrencilerimiz de katkı payı/öğrenim
ücretini kendileri ödeyecektir.
Katkı payı/öğrenim ücreti işlemleri için gerekli olan referans numarasını AKSİS Öğrenci
Otomasyon Sistemine girerek öğrenebilirsiniz.

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerini 31 Ağustos - 6 Eylül 2020 tarihleri arasında Öğrenci
Otomasyon Sisteminden almış olduğunuz “Referans Numarası” ile Halk Bankası şubelerinden
ve ATM’lerinden yapabilirsiniz.
Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna 2020 Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS) Yerleştirme Sonuçlarında ilk defa kayıt yaptırmaya hak kazanmış öğrencilerin
“Katkı Payı/Öğrenim Ücreti” miktarları için TIKLAYINIZ.
Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyenlerin ders kayıtları yapılmaz.

7- Zorunlu Hazırlık Olan Programlara Yerleşen Öğrenciler:
2020 YKS ile Üniversitemiz zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara yerleştirilen öğrencilerin,
aşağıda belirtilen tarihlerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavlarına girmeleri zorunludur.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlik Sınavı: 07 Ekim 2020
Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlik Sınavı: 09 Ekim 2020
Zorunlu/Kredili Yabancı Dil Yeterlik Sınavı: 12-13-14 Ekim 2020
Sınavlar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilen tarihlerde yapılacaktır.
Programların sınav tarihleri ve sınav giriş listeleri için TIKLAYINIZ.
Güncel duyuruları takip etmek ve sınav yöntemi ile ilgili bilgi almak için Yabancı Diller
Yüksekokulu internet sayfasını TIKLAYINIZ.
8- Ders Muafiyetleri:
“İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 11’inci maddesi
uyarınca muafiyet talebinin, öğrenci tarafından ilk kaydını takip eden on iş günü içinde yapılması
gerekmekte olup, bir defaya mahsus yapılmaktadır. Daha önce devam edilen aynı düzeydeki
herhangi bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer derslere talep edilecek muafiyet için,
öğrencilerin önceki üniversitelerinden alacakları ders içeriği ve transkript (not dökümü) belgesini
eksiksiz olarak, süresi içerisinde ilgili birim öğrenci işleri bürosuna iletmesi gerekmektedir. İlk
kaydını takip eden on iş günü içinde ders muafiyeti için gerekli olan belgelerini tam olarak teslim
etmeyenlerin talepleri işleme alınmayacaktır.
9- Eğitim-Öğretime İlişkin Bilgiler İçin TIKLAYINIZ.
10- Burs İmkanları İçin TIKLAYINIZ.
11- Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENUYGAR) Öğrenci Koordinatörlüğü iletişim
bilgileri için TIKLAYINIZ.
12- Sorularınız için Destek Birimlerini TIKLAYINIZ.
NOT 1: 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları Ve
Kontenjanları Kılavuzunda; “Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda
örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam
edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya
uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde
yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar
öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel
değildir.

NOT 2: Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında veya
yükseköğretim kurumlarında mezun aşamasında olup; staj, bütünleme veya tek ders sınavına
girecek adayların da belirlenen tarihlerde geçici kayıtları yapılacaktır. Ancak mezuniyet
aşamasındaki bu öğrenciler öğrenim gördükleri ilgili kurumdan alacakları resmi bir yazı ile
durumlarını belgelemek zorundadır. Söz konusu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini,
31 Aralık 2020 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 yaptırmayanların kayıtları yapılmayacaktır.”
şeklinde belirtilmiştir.
Ayrıca Bilgi İçin TIKLAYINIZ.
NOT 3: Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan
adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
NOT 4: 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.

