2020
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS)
EK YERLEŞTİRME KAYIT KILAVUZU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme
Sonuçlarına göre Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan adaylar; e-Devlet
üzerinden Elektronik Kayıt (e-kayıt), AKSİS Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden
Çevrimiçi (Online) Kayıt veya yerleştikleri programın bağlı bulunduğu birime
(Fakülte/Yüksekokul) şahsen başvurarak aşağıda belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini
gerçekleştirebilirler.
1) E-Devletten Kayıt İşlemleri:
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının E-Devlet üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt”
uygulamasına girerek https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden
21-25 Kasım 2020 tarihleri arasında (saat 23:59’a kadar) elektronik kayıt işlemlerini
gerçekleştirebileceklerdir. (Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun
yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda
görmeleri gerekir.)
E-Kayıt yapan öğrencilerimizin http://aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden hesap
oluşturmak suretiyle intibak ve ders muafiyetleri için aşağıdaki belgeleri mutlaka sisteme
yüklemeleri ya da birim öğrenci işleri bürolarına teslim etmeleri gerekmektedir.
1) Transkript
2) Ders İçerikleri
3) Yabancı Dil Belgesi (Geçerli Belge Var İse Yabancı Dil Sınavından Muafiyet Sağlar.)
2) Çevrimiçi (Online) Kayıt İşlemleri:
E-Devlet yoluyla kayıt yapamayan adaylar kesin kayıtlarını 23-27 Kasım 2020 (saat
23:59’kadar) tarihleri arasında http://aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden hesap oluşturmak
suretiyle kesintisiz bir şekilde yapabileceklerdir. Çevrimiçi kayıt yapan öğrencilerimizin
aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Sisteme Yüklenecek Belgeler:
DGS Sonuç Belgesi
Önlisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi
Lise Diploması
Transkript
Ders içerikleri
Askerlik Durum Belgesi
(Birim Öğrenci İşleri Bürosu görevlileri tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden
sorgulanacaktır. Kaydında sakınca bulunan yükümlülerden askerlik durum belgesi
istenilecektir.)
7- Nüfus Cüzdanı (önlü-arkalı)
8- Yabancı Dil Belgesi (Geçerli Belge Var İse Yabancı Dil Sınavından Muafiyet Sağlar)
9- İkamet Adresi Beyanı (Form için TIKLAYINIZ.)
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3) Şahsen Kayıt İşlemleri:
Üniversitemiz programlarına yerleşen adaylardan; yerleştikleri programın bağlı bulunduğu
birime (Fakülte/Yüksekokul) şahsen başvuracak adaylar 23-27 Kasım 2020 (saat 17:00’a
kadar) tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler.
Fakülte/Yüksekokul adres ve iletişim bilgileri için TIKLAYINIZ.
Şahsen Kayıt İçin İstenilen Belgeler
1- DGS Sonuç Belgesi
2- Önlisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi
3- Lise Diploması
4- Transkript
5- Ders içerikleri
6- Askerlik Durum Belgesi
(Birim Öğrenci İşleri Bürosu görevlileri tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden
sorgulanacaktır. Kaydında sakınca bulunan yükümlülerden askerlik durum belgesi
istenilecektir.)
7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (önlü-arkalı)
8- Yabancı Dil Belgesi (Geçerli Belge Var İse Yabancı Dil Sınavından Muafiyet Sağlar)
9- İkamet Adresi Beyanı Formu için TIKLAYINIZ.
4) Ders Kayıtları
Öğrencilerimiz ders alma işlemlerini 23-30 Kasım 2020 tarihleri arasında AKSİS Öğrenci
Otomasyon Sistemi üzerinden yapabileceklerdir.
Öğrenci Otomasyon Sistemi İçin TIKLAYINIZ.
5) Katkı Payı/Öğrenim Ücreti:
Birinci öğretim programlarına kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz katkı payı ücreti
ödemeyecektir. Ancak bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim
programına da kayıt yaptıran öğrenciler (1.öğretim ve açık öğretim v.b.) ikinci yükseköğretim
programına katkı payını kendileri ödeyecektir.
İkinci öğretim programlarına kesin kayıt yaptıracak öğrencilerimiz katkı payı/öğrenim
ücretini kendileri ödeyecektir.
Katkı payı/öğrenim ücreti işlemleri için gerekli olan referans numarasını AKSİS Öğrenci
Otomasyon Sistemine girerek öğrenebilirsiniz.
Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerini 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında Öğrenci
Otomasyon Sisteminden almış olduğunuz “Referans Numarası” ile Halk Bankası
şubelerinden ve ATM’lerinden yapabilirsiniz.
Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyenlerin ders kayıtları
yapılmaz.

6) Yabancı Dil Yeterlik Sınavları:
2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme ile Üniversitemiz zorunlu hazırlık sınıfı olan
programlara yerleştirilen öğrencilerin, Yabancı Dil Yeterlik Sınavlarına girmeleri zorunludur.
İlgili yönetmeliğe http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_ linkinden ulaşabilirsiniz.
04.12.2020 Cuma günü çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil
Yeterlik Sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2020 DGS Ek Yerleştirme ile Yabancı Dil Hazırlık öngören programlara kayıt yaptıran
öğrencilerin, İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı yabancı dil
sınavından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası
sınavlardan 100 üzerinden en az 70 veya eşdeğeri puan almış olduklarını belgelemeleri
gerekmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulunun değerlendirme sonucuna göre, öğrenciler
Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavından muaf olabilirler.
Zorunlu Hazırlık Öngören Programlar İçin TIKLAYINIZ.
Yabancı Dil muadili sınavlar için TIKLAYINIZ.

7) Ders Muafiyetleri:
İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 11’ inci maddesi
uyarınca muafiyet talebinin, öğrenci tarafından ilk kaydını takip eden on iş günü içinde
yapılması gerekmekte olup, bir defaya mahsus yapılmaktadır.
Bu nedenle daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi bir diploma programında
başarılı olunan eşdeğer derslere muafiyet için, öğrencilerin önceki üniversitelerinden
alacakları ders içeriği ve transkript (not dökümü) belgelerini kayıt esnasında (E-Kayıt veya
Çevrimiçi Kayıt) eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri veya şahsen kayıt esnasında ilgili
Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna teslim etmesi gerekmektedir. Öğrenci İşleri
Büroları başkaca bir başvuruya gerek kalmadan ders muafiyetleri ile ilgili işlemleri
yapacaktır.
8) Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENUYGAR) Öğrenci Koordinatörlüğü iletişim
bilgileri için TIKLAYINIZ.
ÖNEMLİ HATIRLATMA:
1) 2020 yılı DGS Ek kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun
olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra
stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı
elde eden ön lisans öğrencileri bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla; 2020-2021
eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS Ek Yerleştirme ile
kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilecekler.

2) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan
adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
3) Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye giriş
sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir
ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine
verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci
katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.
4) Posta ile kayıt yapılmaz.
5) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi programlarını kazanan adaylar için ayrı bir kılavuz
yayımlanacaktır. https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_

