
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İKİNCİ ÜNİVERSİTE YENİ KAYIT KILAVUZU



Değerli Öğrenci Adayımız; 

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Fakültemize “Sınavsız İkinci 

Üniversite” kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerimizin kayıt işlemleri 

kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Kayıt işlemlerinin hatasız 

ve süratle gerçekleştirilmesi için bu kılavuzun dikkatle incelenmesi ve 

istenilenlerin eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili her 

türlü açıklama ve duyuru fakültemizin internet sayfasında yapılmaktadır.

Tercihinizden dolayı sizleri kutlar, başarılar dileriz.

KAYIT TARİHLERİ:   03 Eylül 2018- 05 Ekim 2018 

Detaylı Bilgi İçin:   http://auzef.istanbul.edu.tr



İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU KOŞULLARI

KİMLER BAŞVURABİLİR?

• ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu 

programlardan mezun olanlar,

 • Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS 

 programlarına 

 • Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS 

 programlarına

 

• Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının önlisans/lisans 

düzeyindeki programlarına kayıtlı veya mezun yabancı uyruklu 

öğrenciler,

• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan (YÖK) lisans-önlisans 

denklik belgesi alanlar sınavsız ikinci üniversite kapsamında 

fakültemize başvuruda bulunabilir.

KİMLER BAŞVURAMAZ?

• Herhangi bir üniversitenin önlisans/lisans düzeyindeki 

programlarında kaydı bulunmayanlar veya bu programlardan 

herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler (kayıt sildirenler vb.)

• ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir önlisans/lisans programının 

öğrencisi ya da mezunu olanlar,

• YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki üniversitelerin herhangi bir 

önlisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun 

olanlar,

• İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin 

önlisans/lisans programlarında öğrenci olanlar (Mezun 

öğrenciler başvuru yapabilir),

• Herhangi bir üniversitenin önlisans/lisans düzeyindeki 

programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları 

aynı programa, (Örneğin, İktisat programı öğrencileri/mezunları, 

İktisat programına kayıt yaptıramazlar.) 

ikinci üniversite kapsamında başvuruda bulunamaz.

DİKKAT! 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 olursa olsun silinir ve yeni 
kayıtları geçerli sayılır.”

Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar aşağıdaki adımları takip ederek 

kayıt işlemlerini gerçekleştirmelidir.
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KAYIT ADIMLARI
1. ADIM: HESAP OLUŞTURMA

http://basvuru.istanbul.edu.tr adresinden “Hesap Oluştur” linkini 

tıklayarak formda gerekli alanları doldurunuz. (“Kullanıcı adı” ve” 

Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderilecektir.) 

Mail adresinize gönderilen “Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” na 

tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz. 



2. ADIM: SİSTEME GİRİŞ VE PROFİL GÜNCELLEME

http://basvuru.istanbul.edu.tr adresinden mailinize gönderilen kullanıcı 

adı ve hesap oluştururken belirlediğiniz parola ile sisteme giriş yapınız. 

Sol menüde bulunan “Profil” seçeneğini tıklayarak fotoğraf, özel durum 

ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz ve doğru 

olduğundan emin olunuz. 

KAYIT ADIMLARI



Profil alanındaki “Fotoğraf Değiştir” butonunu tıklayarak yüklemek 

istediğiniz fotoğrafı bulup “Aç” butonunu tıklayınız. Fotoğrafın boyutunu 

ayarladıktan sonra kaydediniz.

2. ADIM: FOTOĞRAF EKLEME KURALLARI

SİSTEME GİRİŞ VE PROFİL GÜNCELLEME FOTOĞRAF 

EKLEME KURALLARI

Yüz hatlarınızın belli olduğu (vesikalık) bir fotoğraf yüklemeniz gerek-

mektedir. Ön kayıt başvurusunda aday fotoğrafı incelenerek başvurusu-

na onay ya da red verilecektir. Fotoğrafı reddedilen adayların fotoğrafla-

rını güncellemesi gerekmektedir.

Doğru Yanlış Yanlış Yanlış Yanlış

KAYIT ADIMLARI



KAYIT ADIMLARI
3. ADIM: PROGRAM TERCİHİ VE BAŞVURU İŞLEMİ

BAŞVURU YAPARKEN AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİNİZ.

• YÖKSİS’ te eğitim bilgisi bulunmayan adaylar mezun oldukları ya 

da halen okudukları fakülteleri ile iletişime geçerek eğitim 

bilgilerini YÖKSİS’ e işletmeleri halinde, fakültemize evrak 

göndermeden kayıt işlemlerini hızlıca tamamlayacaklardır.

• YÖKSİS’ te bilgisi bulunmayan ve eğitim bilgilerini manuel 

olarak giren adayların evrak göndermesi GEREKMEKTEDİR.

• Başvurular onayladıktan sonra değiştirilmez. 

• 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.

Başvuru ekranındaki ikinci üniversite başvurusunu tıklayıp ilerleyin. 

YÖKSİS’ TE BİLGİLERİ BULUNAN ADAYLARIN;

Eğitim bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Adaylar, bilgilerinin 

doğruluğunu kontrol ettikten sonra “Kullan” butonunu tıklayarak 

ilerlemelidir.(1.görsel) (Birden fazla programdan mezun ya da öğrenci 

olan adayların başvuruda bulunurken kullanmak istedikleri programı 

seçerek ilerlemeleri gerekmektedir.) Tercih edilen program kısmından 

“Başvurmak İstenilen Programı” seçiniz, “Kaydet” butonuna 

tıklayınız.(2.görsel) (Eğitim bilgileri YÖKSİS’ ten otomatik çekilen ve 

bu bilgiler ile tercih yapan adaylar evrak 

GÖNDERMEYECEKLERDİR.)
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YÖKSİS’ E EĞİTİM BİLGİLERİNİ KAYDETTİREMEYEN ADAYLAR 
İÇİN;

Adaylar, “Eğitim Bilgisi Ekle” butonuna tıklayarak eğitim bilgilerini 

eksiksiz ve doğru girmelidir.

Manuel olarak kaydedilen eğitim bilgileri, başvuru ekranında yer alacak-

tır. Program tercihi için “Kullan” butonunu tıklayınız (1.Görsel) ve tercih 

edilen program kısmından “Başvurmak İstenilen Programı” seçiniz ve 

“Kaydet” butonuna tıklayınız.(2.görsel) Eğitim bilgilerini MANUEL 

olarak giren ve bu bilgiler ile tercih yapan adayların evrak GÖNDER-

MELERİ ZORUNLUDUR. Adayların evrakları kontrol edilmeden onay 

verilmeyecektir.



KAYIT ADIMLARI

4. ADIM: BAŞVURU İŞLEMİNİZİN AUZEF TARAFINDAN 
ONAYLANMASI

Adayların başvuruları fakültemizce incelendikten sonra onaylanacaktır. 

Başvurusu onaylanan adayların sistemde doğrulamış olduğu telefon 

numaralarına ödeme işlemini gerçekleştirecekleri “Referans Numarası” 

SMS olarak gönderilecektir. Aday, referans numarasına ödeme yaptıktan 

sonra kesin kayıt işlemi tamamlanacaktır. 

EĞİTİM BİLGİSİNİ MANUEL GİREN ADAYLARIN DİKKATİNE!

Manuel eğitim bilgisi girişi yaparak başvuruda bulunan adayların 

aşağıda belirtilen evrakları kayıt tarihleri içerisinde fakültemize elden 

ya da kargo yolu ile teslim etmelidir. Evraklar kontrol edildikten sonra, 

başvurular fakültemizce onaylanıp “Referans Numarası” adaylara SMS 

olarak gönderilecektir. 

• Noter veya mezun olunan fakülteden alınan “ASLI GİBİDİR” onaylı 

Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi 

• Yurt dışında eğitim görmüş adaylar için; Lisans/Önlisans 

diploması denklik belgesi

• 1 Adet Fotoğraf

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

EVRAK TALEP EDİLEN ADAYLARIN DİKKATİNE!

• Kayıt tarihi içerisinde evraklarını teslim etmeyen adaylar kayıt 

başvurusundan vazgeçmiş sayılacaktır.

• Eksik evrak ile kayıt yapılmaz. 

• Faks, e-mail yoluyla gönderilen evraklar kabul edilmez. 

• Gönderilen ORJİNAL 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.

Evraklarını kargo ile gönderecek adayların dikkat etmesi gereken 

hususlar aşağıda yer almaktadır. (Kayıt döneminde MNG Kargo İÜ 

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
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KAYIT ADIMLARI

5. ADIM: REFERANS NUMARASI ÖĞRENME VE
ÖDEME İŞLEMİ 

SMS şeklinde gelecek olan referans numarası ile Halk Bank Şubelerin-

den/ATM’lerinden ya da Sanal Postan ödeme işlemini gerçekleştirebi-

lirsiniz. (*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 yapılmamasın-
dan veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan 
fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir)

Referans numaranızı AKSİS öğrenci otomasyon sistemi 

https://aksis.istanbul.edu.tr üzerinden öğrenmek için, başvuru işlemi 

sırasında mail olarak gönderilen “Kullanıcı Adı” ve tarafınızca belirlen-

miş olan “Parola” ile aksis.istanbul.edu.tr adresine giriş yapınız. 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 gele-

cek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsi-

niz. 



NOT: AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA 
KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDİP BİRDEN FAZLA 
ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ. 



KAYIT ADIMLARI
6.ADIM: KESİN KAYIT İŞLEMİ

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. 



Coğrafya

Çocuk Gelişimi

Felsefe

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme

Sosyoloji

Tarih

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Önlisans Açıköğretim Programları

Adalet

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Kültürel Miras ve Turizm

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yaşlı Bakımı
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370

370

370
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370

Dönemlik
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Dönemlik

Dönemlik

Dönemlik
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Dönemlik

Dönemlik

Dönemlik

Dönemlik

Dönemlik

Dönemlik

Dönemlik

Dönemlik

Dönemlik

Dönemlik

Dönemlik

Dönemlik

Lisans Açıköğretim Programları Materyal / Öğrenim Ücreti Açıklama

İkinci üniversite kapsamında başvurulacak programlar 
l istesi tabloda yer almaktadır. 

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAPSAMINDA BAŞVURULACAK 

PROGRAMLAR LİSTESİ;.

Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir 

eğitim gören öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 35,5 

TL katkı payı alınmaktadır.

KAYIT ADIMLARI


