İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZ AK TAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

DGS-EK KAYIT KILAVUZU

Değerli Öğrenci Adayımız;

2018 - 2019 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 İşlemleri: 30 Ekim - 02 Kasım 2018 tarihlerinde
gerçekleşecektir.

AUZEF İnternet Adresi:
https://aksis.istanbul.edu.tr/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f

GİRİŞ

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.”
Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar aşağıdaki adımları takip ederek
kayıt işlemlerini gerçekleştirmelidir.

1. ADIM: HESAP OLUŞTURMA İŞLEMİ

K AYIT ADIML ARI

Adaylar, AKSİS Öğrenci Otomasyon Sisteminden

(https://aksis.istanbul.edu.tr) “Hesap oluştur” butonunu tıklayarak
kullanıcı hesabı oluşturmalıdır. Hesap oluştururken beyan ettiğiniz
e-mail ve telefon bilgilerinizin tarafınıza ait olması gerekmektedir.
Kullanıcı adınız ve hesap doğrulama linki beyan ettiğiniz mailinize
gönderilecektir.
https://aksis.istanbul.edu.tr/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f

Not: Öğrenci adaylarının iletişim bilgilerini AKSİS otomasyon
sistemine güncel ve eksiksiz girmesi gerekmektedir. İletişim
bilgilerinin eksik ya da hatalı olması sebebiyle oluşacak sorunlardan
fakültemiz sorumlu değildir.

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

K AYIT ADIML ARI

Hesap oluşturma işleminizden sonra

https://aksis.istanbul.edu.tr/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f
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) ni 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 online ödeme işlemini yapabilirsiniz.

NOT: 22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10/3
maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı
payı Devletçe karşılanır. Birinci ve açıköğretim kapsamında bir programa
kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına kayıt
yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları,
öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.”
NOT: AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA
KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDİP BİRDEN FAZLA
ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ.

3. ADIM: E VR AK GÖNDERİMİ

K AYIT ADIML ARI

Adaylar, aşağıda belirtilen evrakları kayıt tarihleri içerisinde
fakültemize elden ya da kargo yolu ile teslim etmelidir.

• E-Devletten alınacak olan Barkodlu Önlisans Mezuniyet Belgesi
Çıktısı (Belgenin çekilmiş fotoğrafı kabul edilmemektedir.)
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Fotoğrafın arkasına adayların Adı,
Soyadı ve T.C. numarası yazılmalıdır.)
E-Devletten mezuniyet belgesine ulaşamayan adaylar için:
• “ASLI GİBİDİR” onaylı Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Noter
veya mezun olunan fakülteden)
• Transkript Belgenizin “Aslı Gibidir” Onaylı Hali
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Fotoğrafın arkasına adayların Adı,
Soyadı ve T.C. numarası yazılmalıdır.)
Aday öğrencilerimizin, varsa özel gereksinimleriyle (engelli, gazi,
şehit/gazi yakını) ilgili haklardan yararlanmaları için bu durumu
belgelemeleri gerekmektedir. (İlgili öğrencilerimiz
http://auzef.istanbul.edu.tr/ozel-gereksinimli-ogrenciler/ adresini ziyaret
ederek özel gereksinimlerini için talep edilen belge bilgisine ve
yararlanacakları haklara ulaşabilirler.)

ADAYLARIN DİKKATİNE!
• Kayıt tarihi içerisinde evraklarını teslim etmeyen adaylar kayıt
hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.
• Eksik evrak ile kayıt yapılmaz.

3. ADIM: E VR AK GÖNDERİMİ

K AYIT ADIML ARI
• Faks, e-mail yoluyla gönderilen evraklar kabul edilmez.
• Gönderilen ORİJİNAL diplomalardan fakültemiz sorumlu
olmayacaktır. Sadece “ASLI GİBİDİR” onaylı Diploma/Geçici
Mezuniyet Belgesi (Noter veya mezun olunan fakülteden) kabul
edilecektir.
• Geçici Mezuniyet Belgesi/Diplomanın onaysız sureti veya
fotokopisi kabul edilmez.
• E-Devlet sisteminden alınacak belgelerin barkodlu olması
zorunludur.
Evraklarını kargo ile gönderecek adayların dikkat etmesi gereken
hususlar aşağıda yer almaktadır. (Kayıt döneminde MNG Kargo IÜ
AUZEF öğrenci adaylarına indirim uygulamaktadır.);
• ADAY, KARGO GÖNDEREN ALANINA MUTLAKA AD, SOYAD
ve T.C. KİMLİK NUMARASINI İŞLETMELİDİR.
• Aday, tek bir dosyada sadece kendisine ait evrakları göndermelidir.

Gönderim Adresi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Bozdoğan Kemeri Cad. No:1 Vezneciler / Fatih / ISTANBUL

4. ADIM: KESİN K AYIT İŞLEMİ

K AYIT ADIML ARI

Adayların evrakları incelendikten sonra kesin kayıt işlemi
tamamlanacaktır.

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.

