İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

YATAY GEÇİŞ KAYIT KILAVUZU

1

Değerli Öğrenci Adayımız,

İstanbul Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru sonuçlarına göre fakültemize kayıt yaptırmaya hak
kazanmış öğrencilerin kayıt işlemleri kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Kayıt
işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleştirilmesi için bu kılavuzun dikkatle incelenerek
istenilenlerin eksiksiz yapılması gerekmektedir.

Tercihinizden dolayı sizleri kutlar, başarılar dileriz.

KAYIT TARİHLERİ:
Kayıt İşlemleri: 06.02.2019-08.02.2019
AUZEF İnternet Adresi :http://auzef.istanbul.edu.tr/
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1. ADIM: GİRİŞ
KURUMLAR ARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ
2018-2019 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında Kurumlar Arası yatay geçiş ile kayıt hakkı kazanan
öğrenciler kayıt tarihleri içerisinde, aşağıda belirtilen şekilde ödeme işlemlerini gerçekleştirip kesin
kayıtlarını yapabilirler. Kurumlar Arası yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin evrak göndermesi
gerekmemektedir.
 OT: Kayıt yapacak öğrencilerin önceki üniversitelerine ait öğrenci kimlik kartlarını, öğrenci kimlik
N
kartları kayıpsa kayıp olduğunu gösteren resmi bir belgeyi AUZEF yatay geçiş birimine ulaştırmaları
gerekmektedir.

2. ADIM: REFERANS NUMARASI ÖĞRENME VE ÖDEME İŞLEMİ
Kayıt için 
https:/aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden referans numaranızı alarak, ödemenizi
Halk Bank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz.
(*Referans numaranız olmadan Halk Bank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme
yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya
yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci
adayına aittir)

Referans numarasını öğrenmek için AKSİS öğrenci otomasyon sistemine giriş yaptıktan
sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ne tıklayınız.
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Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından Referans numaranızı ve ödeme miktarınızı
görebilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap”
butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme
işlemini yapabilirsiniz.

NOT: Sanal Pos ödemesi gerçekleştirirken ödemenizi 1 kez yaptıktan sonra kartınızın hesap
hareketini kontrol ediniz.
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3. ADIM: KESİN KAYIT
Adayın, AKSİS otomasyon sistemi “Özlük Bilgileri” kategorisinde “Birim Bilgileri” başlığı
altında ki statüsü “Kayıt Yenilemedi” ise kesin kayıt işlemi tamamlanmıştır. Ders seçim
tarihlerinde yapılacak olan otomatik ders seçimi işleminden sonra statünüz “Devamlı
Öğrenci” olacaktır.
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