İÜYÖS Kayıt Tarihleri: 21 Ağustos 2017 Pazartesi – 25 Ağustos 2017 Cuma
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
a) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da
Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi tercümesi,
b) Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri
ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
(Denklik Belgesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat ettiği halde İÜYÖS-2017 kayıt
tarihleri arasında diploma denkliği hazırlanamamış aday öğrencilerin İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden verilen evrak kayıt kayıt fişi ile kayıtlarının alınması,
Öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren 60 gün içinde diploma denklik belgelerini kayıtlı
oldukları birimin öğrenci işlerine teslim etmeleri zorunludur. Diploma denkliğini getirmeyen
öğrencilerin kayıtları silinecektir.)
c) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise
müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter
ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
ç) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan
veya sahip olacaklardan, GCE AL sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk
Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
d) İÜYÖS sonuç belgesinin çıktısı,
e) Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının
ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
f) Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlilik
Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı
örneği,
g) İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci
bürosuna teslim edilmesi şarttır),
ğ) Sekiz adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),
h) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,
ı) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı, Beyan Formu için TIKLAYINIZ.
i) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift
uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’dir.


Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış bilgi
ve belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir.



Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler ikamet izni başvurusunu



https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/Basvuru/IlkBasvuru adresinden yapabilirler.
Gerekli belgeler için TIKLAYINIZ.



Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerden
ikamet izni istenmemektedir.



Kayıt tarihinden itibaren üç ay içerisinde talepte bulunulması halinde genel sağlık
sigortası primi ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) müracaat
ederek genel sağlık sigortalısı olunabilir.



Yabancı uyruklu öğrenci kayıtları, kayıt hakkı kazanılan Birimin öğrenci işlerine gerekli
belgelerle birlikte başvurularak yapılır. Üniversitemiz Birimlerine ait adres ve iletişim
bilgileri için TIKLAYINIZ.



Belirtilen kayıt tarihleri arasında kayıt için başvuruda bulunmayan adayın kayıt hakkı
iptal edilir.



Herhangi bir programa yerleştirildiği halde kayıt yapmayan/yapamayan aday, Ek
yerleştirmelerde tekrar program tercihinde bulunamaz.



İÜYÖS sonuç belgesinin Üniversitemiz için geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olup, aday aldığı
puanı sonraki yıllar için Üniversitemiz programlarına yerleştirme işlemlerinde
kullanamaz.



İstanbul Üniversitesi’ne yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına
yerleştirme işlemlerinde başka Üniversitelerin YÖS puanları ile başvuruda bulunulamaz.

Dil Yeterlilik Sınavları:
Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı

7 Eylül 2017 Saat: 10.00

Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı

8 Eylül 2017 Saat: 10.00

Dil yeterlilik sınavları Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılmakta olup, detaylı bilgi için
http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/ adresini takip ediniz.
İstanbul Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına yerleşen adayların öğrenime
başlayabilmeleri için gerekli Türkçe yeterlilik belgeleri ve düzeyleri için TIKLAYINIZ.
*Ders kayıtları öğrenci otomasyon sistemi (AKSİS) üzerinden yapılmaktadır.
*Katkı payı/öğrenim ücretinizi ödemeniz için gerekli olan referans numaranızı AKSİS’e
giriş yaparak öğrenebilirsiniz.
Katkı payı/öğrenim ücretinizi Halkbank-Beyazıt Şubesine referans numaranızla ödemeniz
gerekmektedir.
*AKSİS’e ilk defa giriş yapacak öğrencilerin http://aksis.istanbul.edu.tr adresinde
bulunan “Online Kayıt “ butonuna/linkine
(https://aksis.istanbul.edu.tr/OnlineKayit/Hesap) tıklayarak bir defaya mahsus hesap
oluşturmaları gerekmektedir.
*AKSİS 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren aktif olacaktır.

İstanbul Üniversitesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Akademik Takvimi
için TIKLAYINIZ.
İstanbul Üniversitesine Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi için
TIKLAYINIZ.
İÜYÖS-2017 Registration Dates: 21 August 2017, Monday – 25 August 2017 Friday
Required Documents for Registration
a) The original copy of high school diploma or temporary certificate of graduation
and a copy in Turkish; notarized or officially approved by Turkish External Representatives.
b) The original copy of diploma equivalency taken from the Provincial Directorates
of Republic of Turkey Ministry of National Education or Turkish External Representatives.
(Candidate students who have been applied to Provincial Directorate of National Education in
Turkey and could not get the diploma equivalency between registration dates can be registered
conditionally if they have a registration/application document given by the Provincial
Directorate of National Education in Turkey.
Students must submit their diploma equivalency to the student affairs office of the related
department of Istanbul University within 60 days of the enrollment date. Otherwise their
enrollment will be cancelled.)
c)
The officially approved transcript of the high school stating the high school
courses, grades and grade point average of the student and a copy in Turkish; notarized or
approved by Turkish External Representatives.
d) Those who have TRNC citizenship, residing in TRNC, completed secondary
education at TRNC high schools and have obtained GCE AL degree and those who have or will
have GCE AL degrees after registering in the colleges or high schools in other countries
between 2005 and 2010 should provide an original copy of GRE AL exam result certificate and
a copy in Turkish; notarized or approved by Turkish External Representatives.
e) A printed copy of İÜYÖS result document,
f) The copy of pages of the passport including the visa, identity information and
time of validity and a copy in Turkish; notarized or approved by Turkish External
Representatives.
g) If available, copy of an internationally recognized Foreign Language Certificate
and Turkish Language Proficiency Certificate, in Turkish; notarized or approved by Turkish
External Representatives.
h) Residence Document (should be given to the Student Affairs Office of the related
department in one month after registration.)
ı) 8 photos 4,5 x 6,0 in size (front view and taken in the last 6 months enabling the
applicant to be clearly recognized).
i) Bank receipt of the tuition fee payment
j) Signed Financial Guarantee Document. Please CLICK.
k) A copy of identity register for dual citizenship holders if foreign at birth and
acquired a Turkish citizenship.
 The registration of students who submit falsified, counterfeit, incomplete or
incorrect documents for application, placement and/or registration, will be annulled even if final
registration was done.
 For the application of Residence Document, check the below address
https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/Basvuru/IlkBasvuru
For the requried documents CLICK.

 International students of the Faculty of Open and Distance Education are not
required to obtain a residence document/permit.
 The registered foreign or overseas students may have general health insurance
if they apply apply and pay for general health insurance premiums in three (3) months after the
registration. For the general health insurance, apply to the Social Security Institution (SGK) in
Istanbul.
 Registrations are done by the student affairs office of related units (Faculty/School)
on 21 August 2017, Monday through 25 August 2017, Friday. CLICK for the
address of the related units (Faculty/Vocational School).
 Candidates lose registration right unless registered within the registration period.
 Those candidates who have been placed in a program of Istanbul University, but
failed/unable to being registered can not apply to any program during the second
preferences/placement.
 The İÜYÖS exam result is valid for one (1) year for Istanbul University. Therefore the
candidates can not use their score for the next year to apply for programs in Istanbul University.
 Istanbul University does not accept any other result of International Student Exam
(YÖS) carried out by different institutions for higher education other than İÜYÖS in order to
apply for its programs.
Language Proficiency Exam
Turkish Proficiency Exam for International Students

7 September 2017 at 10.00
o’clock

Foreign Language Compulsory Preparotory
Proficiency Exam

8 September 2017 at 10.00
o’clock

Language Proficiency Exams are executed in School of Foreign Languages of Istanbul
University. For detailed information please visit http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/
CLICK to see the required Turkish proficiency documents and levels for the candidates who
are accepted to associate and bachelor degree programmes to start their education.

*Course registrations are made via Student Automation System (AKSİS).
*Your referance number that is requied to pay your tuition can be seen on the system
(AKSİS). The tuition is paid to Halkbank- Beyazıt Branch with your reference number.
*Students who will be logging on to AKSİS for the first time are required to create a one
time account by clicking on the "Online Registration" button/link
(https://aksis.istanbul.edu.tr/OnlineKayit/Account) at http://aksis.istanbul.edu.tr

*AKSİS will be active as of 21 August 2017.

CLICK for Istanbul University 2017-2018 Associate Degree and Ungergraduate Degree
Academic Calendar.

CLICK for Istanbul University Regulations for the Acceptance of Foreign and Overseas
Students.

