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I.KAYIT İŞLEMLERİ 
 
Kesin kayıt için adayların şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmayacaktır. Ancak; 
geçerli mazereti olan öğrencilerin bu mazeretlerini belgelemeleri koşuluyla noter vekaleti ile 
kayıtları yapılacaktır. 
 
Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak tek ders veya ek sınavlar 
sonucunda mezun olacak olan öğrencilerde 07 Eylül - 13 Eylül 2017 tarihleri arasında Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığına başvurarak geçici kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu durumdaki öğrencilerin 
mezun olduklarına ilişkin belgelerini 29 Aralık 2017 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 
ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak, bu tarihe kadar mezun olduklarını 
belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir. 
 
ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki 
lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 
tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı 
oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri 
yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. 
 
II. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 
 
1. 2017 YGS Sonuç Belgesi: Bu belge ÖSYM tarafından adrese gönderilmemektedir. Adayların 
ÖSYM’nin ilgili web sayfasından ilgili belgelerinin internet çıktılarını almaları gerekmektedir. 
 
2.  
a) Lise veya Dengi Okul Diploması Aslı ve Fotokopisi: Lise Diplomasının Aslı ve fotokopisi, 
diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “DİPLOMASINI KAYBEDENLERE 
MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ” ni getirmek zorundadırlar.  
b) Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı ve Fotokopisi: 2016-2017 öğretim yılında orta öğretim 
kurumlarından mezun olan öğrencilerden diploması hazırlanmamış olanlar, lise müdürlüklerinden 
alacakları yeni tarihli mezuniyet belgesini getirmek zorundadır.  
 
3. 4 Adet Fotoğraf: 4,5x6 ebadında, son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. 
 
4. Askerlikle İlişkisiz Olduğunu Belirtir Belge: 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların 
ilgili askerlik şubelerinden alacağı “Üniversiteye kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca 
olmadığına” ilişkin Askerlik Durum Belgesi. 
 
NOT: Eksik belgeyle kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında kaydını 
yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak 
kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 
 
 
 
 



  

III. KATKI PAYININ BANKAYA YATIRILMASI  

  

Normal öğretim(Birinci Öğretim) programlarına yerleşen öğrenciler, öğrenim katkı payı 
ödemeyeceklerdir, ancak üniversitemize kayıt yaptırmadan önce bir yükseköğretim kurumunun 1. 
Öğretim veya açık öğretim programında kaydınız varsa Bakanlar Kurulu kararı gereği 
üniversitemizde kayıt yaptırdığınız bölüme ait katkı payını ödemeniz gerekir. Ödemeyenlerin 1. 
sınıf zorunlu derslere kayıtları üniversitemiz tarafından otomatik olarak yapılmayacaktır. 

Katkı payı ödeyecek normal öğretim öğrencileri, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı için ödenecek katkı 
payının 1. taksitini 07 Eylül 2017 Perşembe gününden 17 Eylül 2017 Pazar günü saat 22:00'a kadar 
T.C. Ziraat Bankası’nın ATM’lerinden Öğrenci Numaralarını girerek ödeme yapabileceklerdir. 

Katkı payını T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden "Ödemeler", "Üniversite Ödemeleri", "Aksaray 
Üniversitesi" menüsünü takiben öğrenci numaranızı girerek yatırabilirsiniz. 

KATKI PAYI MİKTARLARI 

Bölüm Katkı Payı 
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IV. DERS KAYITLARININ YAPILMASI 
 
Öğrencilerin üniversitemize kesin kaydı yapıldıktan sonra, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi 
amacıyla 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılına ait zorunlu derslere kayıtları Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı tarafından yapılacaktır. 
 
Katkı payı ödemesi gereken 1. Öğretim öğrencilerimiz 07-17 Eylül 2017 tarihleri arasında ödeme 
yapmadıkları  takdirde 1. sınıf zorunlu derslere kayıtları üniversitemiz tarafından otomatik olarak 
yapılmayacaktır. 
 
Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 10. 
fıkrası uyarınca ders ekleme-ders bırakma günlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders 
yüklenmesi ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılmayacaktır. Bu nedenle, öğrencilerin seçmeli 
derslerine kayıtlarını yaptırabilmesi için ders ekleme-bırakma günlerinde (25-29 Eylül 2017 tarihleri 
arasında) mutlaka danışmanlarıyla irtibata geçerek kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. 
 
Öğrenciler, derslerin gün ve saatini kullanıcı adı ve şifresiyle http://obs.aksaray.edu.tr adresinden 
öğrenebileceklerdir. 

Kullanıcı Adı  : Öğrenci numarası 
Kullanıcı Şifreniz : T.C. Kimlik Numarasının ilk beş rakamı olarak belirlenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

V. MUAFİYET 
 
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 23 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olup, sınava girmek 
isteyen öğrencilerimizin kayıtlarını tamamladıktan sonra http://obs.aksaray.edu.tr adresinden 
Öğrenci Bilgi Sistemine girerek öğrenci bilgi formunda bulunan "Yabancı Dil muafiyet sınavına girmek 
istiyorum" ifadesinin önündeki kutucuğu mutlaka işaretlemeleri gerekmektedir. 
 
Ayrıca Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 
4. fıkrası gereğince, daha önce öğrenim gördüğü üniversitede iken aldığı ve başarılı olduğu dersler için 
muaf olmak isteyen öğrenciler 29 Eylül 2017 tarihinden önce Fakülte Dekanlığına başarılı oldukları 
derslere ait ders içerikleri, transkript ve dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
 
VI. İZİN/KAYIT DONDURMA 
 
Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesinde 
belirtilen mazeretler nedeniyle kayıt dondurmak isteyen öğrenciler,  kesin kaydını yaptırmak için 
gelirken mazeretlerini kanıtlayan belgelerini getirerek bir dilekçe ile kesin kaydını yaptırdıktan sonra 
Fakülte Dekanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 


