Tarih ve Sayı: 07/06/2017-216043

*BENDNP1ZL*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik

Sayı :88469847-300Konu :AUZEF İkinci Üniversite Kayıtları

İKTİSAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
İlgi

:02/06/2017 tarihli, 209365 sayılı yazı

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığından alınan 02.06.2017 tarih, 209365 sayılı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin ön lisans ve lisans açık öğretim
programlarına herhangi bir üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin ve üniversite
mezunlarının sınavsız olarak kayıt yaptırabildikleri ve söz konusu programa ilişkin tanıtım ve
bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vinil afişlerin üniversitemizin muhtelif birimlerine
asılmasında gerekli kolaylığın sağlanması ayrıca ekte yer alan tanıtım görselinin
üniversitemizin tüm birimlerinin web ana sayfalarında kayıt sonuna kadar yayınlanması
hususundaki yazısı ekte sunulmuştur.
Bilginizi ve gereğini rica ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Mahmut AK
Rektör
DAĞITIM:
Tüm Birimler
EK :
1 sayfa

Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BENDNP1ZL
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Esra BAŞARAN Dahili : 10691

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih - İstanbul
Tel : 0212 440 00 25 Faks : 0212 440 00 20
e-posta : genelsekreterlik@istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Tarih ve Sayı: 02/06/2017-209365

*BENUN26SD*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Sayı :87486257-300Konu :AUZEF ikinci üniversite
kayıtları
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Genel Sekreterlik)
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ön lisans ve lisans
açık öğretim programlarına herhangi bir üniversitede öğrenim gören tüm öğrenciler ve
üniversite mezunları sınavsız olarak kayıt yaptırabilmektedirler.
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine
başlanmış olup hazırlanan vinil afişlerin üniversitemizin muhtelif birimlerine asılmasında
gerekli kolaylığın sağlanması ayrıca ekte yer alan tanıtım görselinin üniversitemizin tüm
birimlerinin web ana sayfalarında yazının ilgili birime bildiriminden itibaren kayıt sonuna kadar
yayınlanması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
Dekan Vekili
Detaylı bilgiye http://ikinciuniversite.istanbul.edu.tr/ web sayfamızdan ulaşılabilmektedir.

EK :
Dosya

Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BENUN26SD
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Hülya ÖZKAN Dahili : 0212 440 00 00 -13140

Bozdoğan Kemeri Cad. No:1 Vezneciler / Fatih / İSTANBUL
Tel : (212) 440 00 44 Faks : (212) 440 00 45
e-posta : iubilgi@istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr

