İÜYÖS 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 İșlemleri:

30 Kasım- 06 Aralık 2020
tarihleri arasında yapılacaktır.

Detaylı Bilgi İçin:

http://auzef.istanbul.edu.tr/

İ.Ü. Dil Merkezi “Türkçe Yeterlilik”
dil sınavı için:

https://dilmerkezi.istanbul.edu.tr/tr/_

GİRİȘ

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında adayların
işlemlerini 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 yaptırmaya hak kazanan adaylar aşağıdaki adımları takip ederek
kayıt işlemlerini gerçekleştirmelidir.

1. ADIM: ONLINE K AYIT İȘLEMİ

K AYIT ADIML ARI
“https:/aksis.istanbul.edu.tr/” adresinden “Hesap Oluştur” 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 Aktifleştirme Bağlantısına
tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.

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

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

K AYIT ADIML ARI
https:/aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adınız ve şifreniz ile
sisteme giriş yaparak temin ettiğiniz referans numarası ile ödemenizi
Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online
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 numarasını öğrenmek için Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne tıklayınız.

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

K AYIT ADIML ARI
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: 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
Kayıt hakkı kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları COVİD-19
salgını nedeniyle kargo aracılığıyla kayıt tarihleri içerisinde
fakültemize ulaştırmalıdır.
1. DENKLİK BELGESİ: Lise diploması denklik belgesinin noter onaylı
“ASLI”.
2. PASAPORT: Pasaport fotokopisi.
3. PASAPORT TERCÜMESİ: Pasaportun Noter Onaylı Türkçe
Tercümesinin “ASLI”.
4. İÜYÖS Kabul Mektubu: İÜYÖS kabul mektubu çıktısı.
5. FOTOĞRAF: 1 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflarınızın arkasına
adınızı soyadınızı ve T.C. kimlik/pasaport numaranızı yazmayı
unutmayınız)
6. DENKLİK BELGESİ KAYIT TARİHİNDEN SONRA
HAZIRLANACAK ADAYLAR İÇİN: Kendisinin doldurduğu
TAAHHÜTNAME (Kılavuzun sonunda ek olarak yer almaktadır.)
7. ORTAK DERSLER İÇİN DİLEKÇE: Aday kaydının tamamlandıktan
sonra alacağı yabancılar için ortak ders talep dilekçesi (Kılavuzun
sonunda ek olarak yer almaktadır.)
NOT: Adayların öğrenime başlayabilmeleri için gerekli Türkçe Yeterlilik
Belgelerini İÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’na ileterek, sisteme işletmesi
gerekmektedir. “Türkçe Yeterlilik Belgesini” Yabancı Diller Yüksekokuluna
işlettiğiniz takdirde ilgili dönemde kaydınız açılacaktır.
Sınav ile ilgili ayrıntılı bilgi için İÜ Yabancı Diller Yüksekokulu ile
irtibata geçiniz.

3. ADIM: E VR AK GÖNDERİMİ

K AYIT ADIML ARI
ADAYLARIN DİKKATİNE!
• Eksik evrak ile kayıt yapılmaz.
• Belirlenen tarihler arasında evrak göndermeyen adaylar herhangi
bir hak iddia edemezler.
• Faks, e-posta yoluyla gönderilen evraklar kabul edilmez.
• Evrakının “ORJİNALİNİ” ya da evrak istenilmediği halde evrak
gönderen, öğrencilerin gönderdiği evraklardan fakültemiz sorumlu
olmayacaktır.
• Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş (üzerinde herhangi bir
değişiklik yapılmış) evrak kullanan veya İÜYÖS giriş sınavında
sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal
edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden
ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm evraklar iptal edilir.
Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim
ücretleri geri ödenmez.
Kargo gönderiminde dikkat edilecek hususlar aşağıda yer almaktadır.
(Kayıt döneminde 903685526 müşteri numarasını kullanarak
kargolarınızı PTT Kargo ile indirimli şekilde gönderebilirsiniz.)
• ADAY, KARGO GÖNDEREN ALANINA MUTLAKA AD, SOYAD
ve T.C. KİMLİK/PASAPORT NUMARASINI İŞLETMELİDİR.
• Tek bir dosyada sadece kendisine ait evrakları göndermelidir.
Gönderim Adresi
Maslak Mahallesi Bilim Sokak Plaza No:5 Sun Plaza B Blok
Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

4. ADIM: KESİN K AYIT SORGUL AMA

K AYIT ADIML ARI
Ödeme işlemini gerçekleştiren adayların kayıt işlemleri 3 iş günü
içerisinde gerçekleşecektir. Kayıt durumunuzu AKSİS otomasyon sistemi
“Özlük Bilgileri” kategorisinde “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü”
alanından kontrol edebilirsiniz. Statünüz “Kayıt Yenilemedi” ise kayıt
işleminiz tamamlanmış olup fakültemiz tarafından yapılacak olan
otomatik ders seçimi işleminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci”
olarak güncellenecek ve kaydınız aktif hale gelecektir.

…. /…. /2020

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İÜYÖS 2020 KAYIT TAAHHÜTNAMESİ
Adı/Soyadı:
Doğum Yeri/Tarihi:
Adresi:
Tel. No:
E-mail Adresi:

Üniversiteniz İÜYÖS-2020 sonucunda ……..................................................Fakültesi
…………………………………………… Programına kayıt hakkı kazandım. İÜYÖS-2020
Kayıt Kılavuzunun “Kayıt İçin Gerekli Belgeler” bașlığının 2. Maddesinde belirtilen
Lise Diploması Denklik Belgesini kaydolduğum tarihten itibaren 60 gün içinde
kayıtlı olduğum birimin öğrenci ișlerine teslim edeceğimi, diploma denklik
belgesini bu süre içerisinde teslim etmediğim taktirde, kaydımın iptal edilmesini
peșinen kabul ve taahhüt ederim.

İmza:

…. /…. /2019

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na

Fakülteniz ........................................................................................................ bölümü
..............................................numaralı öğrencisiyim. Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ve
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II dersleri yerine, ilgili derslerin yabancı uyruklu
olan öğrenciler için hazırlanan șekliyle almak istiyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

(Ad, Soyad)
İmza

T.C. KİMLİK NO:
ADRES:
TELEFON:
E-POSTA:

