
 

 
 

 
2017‒2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİNE İLK KEZ 

KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER 
 

 
1- Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek Öğrenciler ve Öğrenim Ücreti Ödeyecek 

Öğrenciler öğrenim ücreti ödedikten sonra T.C. kimlik numaraları ile 
https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-web-islemleri/ogrenci-bilgi-sistemi İnternet 
sayfasındaki “Öğrenci Bilgi Sistemi”ne (https://ogr.anadolu.edu.tr) girerek, sağ üst 
“Önlisans/Lisans Yeni Kayıt İşlemleri” menüsünde yer alan “Önlisans/Lisans Yeni Kayıt 
İşlemleri”ne girerek Hazırlık Sınıfı (zorunlu hazırlık sınıfı olan programlar hariç) okuyup 

okumayacağını seçmesi ve “Öğrenci Bilgi Formu”nu doldurması gerekmektedir. Öğrenciler 

doldurdukları “Öğrenci Bilgi Formu”ndan iki nüsha çıktı alarak imzalayıp, kayıt evrakları ile 

birlikte kayıt olduğu birimin Öğrenci İşleri Birimine teslim edeceklerdir. Kesin kayıt işleminden önce 
öğrenciler, aynı İnternet sayfasında bulunan “Muafiyet Ders Seçimi” menüsünden “Ders Seç” 
seçeneğini seçerek, muafiyet sınavına gireceği dersleri (“Temel Bilgisayar” ve “Zorunlu Yabancı 
Dil”) belirleyeceklerdir. E-Kayıt yaptıran öğrenciler ise aynı adrese kullanıcı kodu ve şifreleri ile 
giriş yaparak muafiyet sınavına gireceği dersleri seçebilecektir. Kullanıcı kodu olmayan öğrenciler  
kullanıcı kodu yerine TCKNO yazıp şifrelerini boş bırakarak sisteme girebileceklerdir. Bu işlemi 
bulunduğu yerde yapamayan öğrenciler, kayıt anında Kayıt Bürosunda hazırlanan bilgisayar 
laboratuvarında yapabileceklerdir.  

 Birim tarafından kayıt onayı verilen öğrenciler, kayıt oldukları bölüm/programın I. yarıyıl ders 
listesini, kullanıcı kodu ve öğrenci şifresini Öğrenci İşleri Biriminden teslim alacaktır (Şifrenizi 
asla kaybetmeyiniz ve başkalarıyla paylaşmayınız.). Bunun dışında öğrencilerin, gerekli belgeleri 
almak üzere mutlaka Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları gerekmektedir. 

 
2- Öğrenci numaranız T.C. kimlik numaranızdır (T.C. kimlik numaranızı kontrol ediniz, yanlış yazılmış 

ise Öğrenci İşleri Birimine başvurunuz.).  
 
3- Kayıt Büronuzdan, “Öğrenci Bilgi Formu”nuzu ve kayıt için gerekli olan tüm belgelerinizi teslim 

ederek kaydınızın yapıldığını gösteren “Öğrenci Belgenizi” alınız (Öğrenci Belgesinin bir 
nüshasını mutlaka yanınızda bulundurunuz. Öğrenci kimlik kartınız hazırlanıncaya kadar 
Üniversiteye girişte görevlilere bu belgeyi göstermek zorundasınız.). 

 

4- Aile fertlerinin herhangi birinin üzerinden sağlık hizmetinden yararlanıyorsanız kayıt onayından 
sonra alacağınız “Öğrenci Belgesi”ni Sosyal Güvenlik Kurumuna vererek aktivasyon işleminizi 
gerçekleştirmeniz gerekmektedir.  

 
5- İkamet adres bilgilerinizde değişiklik olması hâlinde ivedilikle Öğrenci İşleri Biriminize başvurarak 

değişikliği bildiriniz. Bildirdiğiniz adres yasal tebligat adresiniz olarak kabul edilecektir. Aksi halde 
adresinize ulaşmayan posta gönderilerinden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 

 
6- Bilgi formundaki “cep telefonu” alanı, Üniversitemizin güncel haberleri, önemli duyuruları ve 

gerektiğinde İnternet hesabı şifrenizin SMS ile size gönderileceği numaradır. Lütfen numaranızı bu 
doğrultuda giriniz veya güncelleyiniz. 

 
 

 


