
2016-2017 FARABİ 
YENİ KAYIT KILAVUZU



Sevgili Öğrencimiz,

İstanbul Üniversitesine hoş geldiniz. 2016 - 2017 Eğitim-Öğretim yılında 

Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerimizin Online Kayıt İşlemi  

2016 - 2017  Yeni Kayıt Kılavuzu’nda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. 

Kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleştirilmesi için bu kılavuzun dikkatle 

incelenerek istenilenlerin eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir. 

Tercihinizden dolayı sizleri kutlar, başarılı ve mutlu bir yaşam dileriz.



1.ADIM:ONLİNE KAYIT İŞLEMİ

2016 - 2017 Eğitim - Öğretim yılı içerisinde öğrenim görmeye hak kazanan adaylar 

AKSİS Öğrenci Otomasyon Sisteminden hesap oluşturmalıdır. 

Not: Kayıt işleminde bilgiler MERNİS Vatandaşlık Sistemi üzerinden alınmaktadır. Bu 

sebeple özlük ve iletişim bilgilerinin MERNİS sisteminde güncellenmesi gerekmektedir.

1. AKSİS Otomasyon Sistemi Hesap Oluşturma

http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden “Online Kayıt” butonunu tıklayınız. 



2. “Kişi Doğrulama” formunda doldurulması gereken alanlar doldurulup “DOĞRULA”

butonuna basılarak devam edilir.

http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden “Online Kayıt” butonunu tıklayınız. 

3.Özlük Bilgileri kontrol edilir ve doldurulması gerekilen alanlar doldurulur ve “KAYDET” 

butonuna basılır.



4.“Birim Bilgileri” kontrol edilerek ilerle butonu tıklanır. (Birim bilgileriniz içerisinde 

mezun olduğunuz ya da halen okumakta olduğunuz bilgileriniz yer almaktadır.)

5.”İletişim Bilgileri” kontrol edilir ve düzenleme işlemleri yapılır.



a. Cep Telefonu Bilgisi Ekleme ve/veya Doğrulama

Yeni cep telefonu bilgisi eklemek için “YENİ” tuşuna basınız. Cep telefonu bilginizi eklerken

tarafınıza ait cep telefon numaranızı giriniz. 

Açılan ekrandan İletişim tipinden   cep   seçeneğini seçiniz.



İlgili alana cep telefonu numaranızı giriniz. “Kaydet” tuşuna basınız. SMS olarak gönderilen 

doğrulama kodunu ilgili alana girerek doğrulama işlemini yapıp tekrar “Kaydet” butonuna 

basınız. 

Doğrulamanın başarılı olduğuna dair ekranda mesaj verilecektir. 



b. Email Bilgisi Ekleme ve/veya Doğrulama

“Yeni”   tuşuna tıklayıp “İletişim tipinden” e-mail seçeneğini seçiniz. İlgili alana e-mail 

adresinizi giriniz. “Kaydet”  tuşuna basınız. 



AKSİS tarafından e-mail adresinize gönderilen mailde   “Şimdi Doğrula”   bağlantısına 

tıklayarak e-mail adresinizi doğrulayınız.

Daha önceden kaydettiğiniz ve doğrulamayı unuttuğunuz bilgileriniz için iletişim 

bilgilerinizin sağ tarafında bulunan butona basarak doğrulama işlemini yapabilirsiniz. 



“Yenile” butonuna tıklayarak güncellediğiniz bilgileri sayfanıza ekleyebilirsiniz.

6.”Eğitim Bilgileri” kontrol edilir ve kaydet butonuna basılır. (Eğitim bilgileriniz içerisinde 

fakültemizde kazandığınız bölüm bilgisi yer almaktadır.)

7. Hesap Oluştur” sayfasını inceleyip, parola belirleyiniz ve hesabınızı oluşturunuz. Kullanıcı

adı ve girmiş olduğunuz parola tarafınıza mail yolu ile iletilecektir. 




