
2021‒2022 ÖĞRETİM YILINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİNE YENİ KAYDOLACAK 

ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT DUYURUSU 

 

E-KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ:  

 ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı (YKS) ile Üniversitemize bağlı örgün eğitim 

yapan Fakültelere/Yüksekokullara yerleştirilen adaylar, kayıtlarını 04-08 Eylül 2021 tarihleri arasında 

e- devlet üzerinden e-kayıt yolu ile yapabileceklerdir. 

 Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler (şayet yoksa) PTT şubelerinden e-devlet 

şifresi almak zorundadırlar. Daha sonra “https://www.turkiye.gov.tr/” adresinden sırasıyla e-

hizmetler/Eğitim/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altında bulunan “Üniversite E-Kayıt” 

seçeneği aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir. 

• E-kayıt yapanların Üniversitemize başvurarak tekrar kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. 

• E-kayıt işleminin ardından öğrencinin I. yarıyılda alması gereken dersleri birim öğrenci işleri 

tarafından yüklenecektir. Yeni kayıt yaptıran öğrenci ders seçimi yapmayacaktır. 

• Elektronik kayda, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlar ile Üniversitemizce 

elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (çift diploma ve uzaktan öğretim yapılan 

programlar) dâhil edilmeyecektir. 

• Sağlık raporu talep edilen Eczacılık Fakültesine e-kayıt yaptıran öğrenciler 24 Eylül 2021 tarihine 

kadar sağlık raporlarını ilgili birimin dekanlığına posta/kargo aracılığıyla göndereceklerdir. Sağlık 

raporu talep edilen programlarda koşulları sağlamayan öğrenciler ÖSYM’ye müracaat edeceklerdir. 

• Zorunlu nedenlerle elektronik kayıt yapılamayan durumlarda öğrenciler Üniversitemize gelerek 

kayıt yaptıracaklardır. 
 

E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ:  

 E- kayıt yaptıramayan öğrencilerin kesin kayıtları 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Yunus Emre 

Kampüsünde ilgili fakültelerdeki veya yüksekokullardaki kayıt bürolarında mesai saatlerinde 

yapılacaktır.  

İstenen Belgeler; 

1) Adayın 2021-YKS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM’nin internet sayfasından birim 

tarafından alınacaktır.).  

2) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da 

yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.).  
 

ÖNEMLİ NOTLAR: 

1- Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerden belge istenmemektedir (Özel koşulu olan birimlerin istediği 

belgeler dışında). 

2- Adayın elektronik kayıt yoluyla ya da bizzat başvurarak kayıt yaptırması gerekmektedir. Postayla 

kayıt yapılmaz.  

3- Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.  

4- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 

5- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez. 

6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran aday hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

7- Adaylar daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarında başarılı oldukları dersler için 

kredi ve not transferi talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki adayların, bir dilekçeyle birlikte kredi 

transferine esas oluşturabilecek belgeleri kesin kayıt yaptırdığı ilk dönemin/ilk öğretim yılının 

derslerinin başlangıcından itibaren 2 hafta içinde birimine vermek zorundadır. 

8- Öğrenci numarası T.C. kimlik numarasıdır. Kayıt yaptırdıktan sonra e-devlet üzerinden öğrenci 

belgesi alınabilecektir. 

9- Kayıt sırasında bildirilen “cep telefonu” ve “e-mail” adresine Üniversitenin güncel haberleri, önemli 

duyuruları ve gerektiğinde internet hesabı şifreleri gönderilecektir. İletişim bilgilerinin bu doğrultuda 

güncel tutulması gerekmektedir. 
 

NOT: Açıköğretim sistemiyle eğitim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 

programlarını kazanan adayların kesin kayıt tarihleri daha sonra duyurulacaktır. Kayıtla ilgili duyuru 

“https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim” web adresinden ilan edilecektir. 

https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim


 

ÖZEL KOŞULLU BÖLÜMLER: 

1-)Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland), İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland) ve İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY 

Empire State College) programlarına yerleştirilen öğrencilerden, kayıt anında YKS Kılavuzunda 

belirtilen TOEFL puanını aldığını belgeleyenler doğrudan lisans öğrenimine başlayabileceklerdir. 

Belirtilen puanları alabilecek derecede İngilizce dil bilgisine sahip olanların en kısa zamanda TOEFL 

sınavına girmeleri önerilir. Öğrenciler, bir yıl yoğunlaştırılmış İngilizce eğitiminden sonra, 

uluslararası ortak lisans programına başlamadan önce yeniden TOEFL sınavına girip belirtilen puanı 

almak zorundadır. Öğrencilere TOEFL koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl süre verilir. 

2-)Engelliler Entegre Yüksekokuluna kayıt yaptıracak adayların;  

a-) Her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğunu ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme 

kaybı olduğuna dair  “Sağlık Kurulu Raporu ve safton odyogramı bulunmalıdır.  

b-) “2021 YKS TERCİH KILAVUZU”nda yer alan “Yükseköğretim Programlarının Koşul ve 

Açıklamaları”nın Bkz. 16. maddesinde “Adayların, bu programı tercih edebilmeleri için TYT puan 

türünden 120 ve daha yukarı puan almış olmaları yeterlidir. Bir yıl süre ile Temel Türkçe Hazırlık 

Sınıfı Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. 

Temel Türkçe Hazırlık Muafiyet sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Bu programın 

hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere iki yarıyıl ek süre verilir. Bu süreler sonunda başarısız 

olan öğrenciye azami öğretim süresi boyunca muafiyet sınavlarına giriş hakkı verilir. 

3-)Eczacılık Fakültesi'ne kayıt yaptıracak adayların; tam teşekküllü resmi ya da özel hastaneden 

bu mesleği yürütmesini engelleyecek derecede işitme, görme, ellerini kullanabilmeyi engelleyici 

ortopedik bir rahatsızlığı ve ruhsal engeli olmadığını gösterir “Sağlık Raporu” (Göz, Ortopedi, 

Kulak Burun Boğaz, Psikiyatri, Nöroloji bölümlerinden oluşmak kaydıyla) almaları gerekmektedir. 

Bu koşulu sağlamayan adayların programa kaydı kabul edilmez. 

  



CARİ HİZMET MALİYETİ BİLGİLERİ (ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI): 

 Öğrenim ücreti ödeyecek aday öğrenciler, öğrenim ücreti tutarını bulundukları il veya 

ilçelerdeki T.C. Ziraat Bankası şubelerinden ödeyebilecek olup istedikleri takdirde 

“https://anasis.anadolu.edu.tr” bağlantısındaki Online Ödeme/Online Payment butonunu kullanarak 

borçlarını görebilecek ve kredi kartı aracılığıyla da online ödeme yapabilecektir. 

 

Öğrenim ücreti yatırılması gereken programlar; 

Eğitim Fakültesi  

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) 

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) programlarına kayıtlı öğrenciler öğrenim 

ücreti yatıracaktır. 

 

Ziraat Bankası ATM’lerinden harç ödeme işlemi için izlemesi gereken basamaklar şunlardır: 

• KARTSIZ İŞLEMLER 

• TÜRKÇE 

• ÖDEME İŞLEMLERİ 

• EĞİTİM/SINAV ÖDEMELERİ 

• ÜNİVERSİTE ÖDEMELERİ 

• ANLAŞMALI ÜNİ. ÖDEMELERİ 

• YURT İÇİ ÜNİVERSİTELERİ 

• LÜTFEN ÖDEME YAPACAĞINIZ ÜNİVERSİTENİN İL PLAKA KODUNU GİRİNİZ VE 

GİRİŞ TUŞUNA BASINIZ yazısını görünce “26 “ yazıp giriş tuşuna basınız. 

• ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

• ÖRGÜN ÖĞRETİM 

• TCKNO/ÖĞRENCİ NO yazısını görünce T.C. Kimlik numaranızı yazıp giriş tuşuna basınız. 

Sonraki ekranda sizin kayıtlı olduğunuz veya kayıt olacağınız program ismi, öğretim yılı ve taksit 

numarası ile beraber üzerinize tanımlanmış borç miktarı görünecektir. Görüntülenen borcu (borç 

birden fazla ise bir tanesini seçerek) ödeme işleminizi gerçekleştiriniz. 

 

NOT: Borç miktarını görmeden kesinlikle katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi yapmayınız. 

 

ZORUNLU YABANCI DİL MUAFİYET İŞLEMİ İÇİN YAPILACAK İŞLER: 

1- Öğrenciler kayıtlarını yaptırdıktan ve öğrenci işlerinden şifrelerini aldıktan sonra T.C. kimlik 

numaraları ve şifresi ile https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-web-islemleri/ogrenci-

bilgi-sistemi internet sayfasında bulunan “Muafiyet Ders Seçimi” menüsünden “Ders Seç” seçeneğini 

seçerek, muafiyet sınavına gireceği dersi (Zorunlu Yabancı Dil) belirleyeceklerdir. E-Kayıt yaptıran 

öğrenciler ise aynı adrese T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak muafiyet sınavına 

gireceği dersi seçebilecektir. Şifresi olmayan öğrenciler kayıtlarını yaptırdıktan ve öğrenci işlerinden 

şifrelerini aldıktan sonra sisteme giriş yaparak muafiyet sınavına gireceği dersleri seçebilecektir.  

Anadolu Üniversitesine 2021‒2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile halen   

öğrenimine devam eden öğrencilerin programlarında bulunan ‘‘Zorunlu Yabancı Dil“ derslerinden 

muaf olabilmeleri için ‘‘Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı“ na girmeleri gerekmektedir. Muafiyet 

Sınavı 27 Eylül 2021 Pazartesi günü öğrencilerin kayıtlı oldukları birimlerde yapılacaktır. 

 Sınavların belirtilen tarihlerde yüz yüze yapılması planlanmış olmakla birlikte COVID-19 

nedeniyle koşulların uygun olmaması durumunda çevrimiçi (online) olarak da düzenlenebilir. 

Konuyla ilgili Üniversitemiz ana sayfasındaki duyuruların takip edilmesi gerekmektedir. 

https://anasis.anadolu.edu.tr/
https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-web-islemleri/ogrenci-bilgi-sistemi
https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-web-islemleri/ogrenci-bilgi-sistemi

