DGS - EK KAYIT KILAVUZU

Değerli Öğrenci Adayımız,

2020- 2021 Eğitim-Öğretim yılında fakültemize kayıt yaptıracak
öğrencilerimizin kayıt işlemleri kılavuzda belirtilen esaslara göre
yapılacaktır. Kayıt işlemlerinin hatasız ve hızlı gerçekleştirilmesi için
kılavuzun dikkatle incelenerek kayıt adımlarının eksiksiz yapılması
gerekmektedir.

Tercihinizden dolayı sizleri kutlar, başarılar dileriz.

Fakülte Kayıt ve Ödeme İșlemleri: 23 - 27 Kasım 2020
tarihleri arasında yapılacaktır.

AUZEF İnternet Adresi: http://auzef.istanbul.edu.tr/

GİRİȘ

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında
adayların ișlemlerini online olarak yapması gerekmektedir.
AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ ne göre “Fakülteye kayıt
yaptıracak öğrencilerin varsa fakültedeki (AUZEF) önceki kayıtlarını
sildirmeleri gerekir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran
öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun
silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır.” (* Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(AUZEF) Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Madde 8)
Kayıt yapacak tüm adayların mezuniyetlerini, mezun oldukları
yükseköğretim kurumu tarafından YÖKSİS’e aktartmaları
gerekmektedir. YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunmayan adayların kayıt
işlemleri yapılmayacaktır. ADAYLARDAN EVRAK KABUL
EDİLMEMEKTEDİR. (Özel Gereksinimli Adaylar Hariç)
Șartlı Kayıt Yapacak olan adayların dikkatine!
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 adayların kayıtları, YÖKSİS’te mezuniyet
durumları kontrol edildikten sonra aday kayıt hakkına sahipse kaydı
bahar döneminde fakültemiz tarafından gerçekleşecektir. Bu durumdaki
adayların ödemelerini bahar döneminde yapmaları gerekmektedir. Eğer
kayıt yapacak öğrenci adayı özel gereksinimli öğrenci adayı değilse
evrak göndermesine GEREK YOKTUR.

GİRİȘ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE!
Engelli, şehit/gazi yakını ve hükümlü öğrenci adayları aşağıdaki linkten
daha detaylı bilgiye ulaşabilir.
http://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/tanimlar-kosullar/ozel-gereksiniml
i-ogrenciler
Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar aşağıdaki adımları takip ederek
kayıt işlemlerini gerçekleştirmelidir.

1. ADIM: ONLİNE K AYIT İȘLEMİ

K AYIT ADIML ARI
AKSİS Otomasyon sistemine kayıt için https:/aksis.istanbul.edu.tr/
adresinden “Hesap Oluștur” butonunu tıklayınız. Formda gerekli
alanları doğru bir şekilde doldurunuz. (“Kullanıcı adı” ve” Kullanıcı
Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderileceği için
bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) E-posta adresinize
gönderilen Kullanıcı Aktifleștirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı
aktifleştiriniz.
Adaylarının iletișim bilgilerini AKSİS otomasyon sistemine güncel
ve eksiksiz girmesi gerekmektedir. İletișim bilgilerinin eksik ya
da hatalı olması sebebiyle olușan sorunlardan fakültemiz
sorumlu değildir.

2 . ADIM: REFER ANS NUMAR ASI ÖĞRENME VE
ÖDEME İȘLEMİ

K AYIT ADIML ARI
AKSİS sistemine https:/aksis.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra
“Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz.
Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden
gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme
yapabilirsiniz.
NOT: 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 numaranızı öğrenmek için Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne
tıklayınız.

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 ödeme işlemini online yapabilirsiniz.

NOT: Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir
eğitim gören öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 38,5 TL
katkı payı alınmaktadır.
NOT: AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA
KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDİP BİRDEN FAZLA
ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ.

3. ADIM: KESİN K AYIT İȘLEMİ

K AYIT ADIML ARI
A) YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunan adayların AKSİS online
kayıt ve ödeme işleminden sonra kesin kayıt işlemleri 3 iş günü içerisinde tamamlanacaktır.
B) DGS bașvurusunda belirtmiș olduğu önlisans programından
mezuniyeti olmayan ve șartlı kayıt olușturan adayların mezun
olması halinde bahar döneminde AKSİS online kayıt ve ödeme işleminden sonra kesin kayıt işlemleri tamamlanacaktır. Bu durumdaki
adayların mezuniyetlerini fakültemizin bahar dönemi bașlangıcından önce mezun oldukları yükseköğretim kurumu aracılığıyla
YÖKSİS’e aktartmaları gerekmektedir.

4. ADIM: KESİN K AYIT SORGUL AMA

K AYIT ADIML ARI
Kayıt durumunuzu AKSİS otomasyon sistemi “Özlük Bilgileri” kategorisinde “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü” alanından kontrol edebilirsiniz. Statünüz “Kayıt Yenilemedi” ise kayıt işleminiz tamamlanmıştır.
Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçimi işleminden
sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecek ve kayıt aktif
hale gelecektir.

