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Sevgili Öğrencimiz,  
  

Üniversitemize hoş geldiniz. 
 

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıracak 
öğrencilerimizin internet üzerinden önkayıt ve kesin kayıt işlemleri “İstanbul 
Üniversitesi 2013 Yeni Kayıt Kılavuzu”nda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.  
 

Kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleşmesi için bu Kılavuzu dikkatle 
inceleyerek istenilenleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir. 
 

Yeni öğrencilerimizin Fakültelerini/Yüksekokullarını tanımaları ve 
Üniversitemize uyum süreçlerini hızlandırmaları amacı ile eğitim öğretimin başladığı ilk 
gün açık ve uzaktan eğitim programları dışındaki tüm birimler tarafından düzenlenecek 
oryantasyon programına da katılımınızı bekliyoruz. 
 

Tercihinizden dolayı sizleri kutluyor başarılı ve mutlu bir üniversite öğrenciliği 
geçirmenizi diliyoruz.  
 

 
 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
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2013 YENİ KAYIT KILAVUZU 

 I. GİRİŞ 
           İstanbul Üniversitesinin Fakülte ve Yüksekokullarına 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Sınavı(ÖSYS), Dikey Geçiş Sınavı(DGS), İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı(İÜYÖS), Türkiye Bursları vb. Yerleştirme Sonuçlarında ilk defa kayıt yaptırmaya hak 
kazanmış öğrencilerin internet üzerinden önkayıt ve kesin kayıtları, bu kılavuzda belirtilen 
esaslara göre yapılacaktır. 
 

 II. KAYIT İŞLEMLERİ 
(1) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 2013 ÖSYS, DGS, İÜYÖS, Türkiye Bursları vb. Yerleştirme 

Sonuçlarına göre Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan adaylar, internet üzerinden işlemini            
26 Ağustos 2013 tarihinden itibaren (24 saat kesintisiz olarak) internet üzerinden yapabilecektir. Adaylar, 
istemiş olduğumuz kayıt belgelerini öğrenim göreceği Fakültenin/Yüksekokulun Kayıt Merkezine bu kılavuzun 
V. KAYIT TARİHLERİ başlığında belirtilen tarih ve günde (kayıt işlemlerinizi son güne bırakmamanız önerilir) 
mesai saatleri içerisinde teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. 

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylardan; 
a) Örgün öğretim programlarını kazanan adaylar, internet üzerinden önkayıt yaptırdıktan sonra kayıt için 

istenen belgeler ile V. KAYIT TARİHLERİ başlığında belirtilen tarih ve günde kayıt bürolarına bizzat başvurarak 

kesin kayıtlarını yaptırırlar.  

b) Uzaktan öğretim programlarını kazanan adaylar, internet üzerinden önkayıt yaptırdıktan sonra kayıt 

için istenen belgeler ile V. KAYIT TARİHLERİ başlığında belirtilen tarih ve günde kayıt bürolarına bizzat 

başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.  

c) Açıköğretim programlarını kazanan adaylar için ayrı bir kılavuz yayımlanacaktır. 

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

(2) Bizzat başvuru istenen durumlarda, belgelenebilir mazereti ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından kabul 

edilen adaylar, kayıtlarını kanuni temsilcisi veya belirlediği vekili aracılığı ile yaptırabilir. 

(3) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi 

bir hak iddia edemezler. 

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz. 

(5) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. 

Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Ancak, 

ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. 

Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı 

belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi 

Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu 

öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.  

06 Eylül 2013 Cuma günü saat 17:00’a kadar “Kesin Kayıt Evraklarını” teslim 
etmeyenler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. 

 

 III. İNTERNET ÜZERİNDEN ÖNKAYIT KILAVUZU 
1) Önkayıt Kılavuzu 19 Ağustos 2013 tarihinde aşağıdaki TIKLAYINIZ linkinde 

yayımlanacaktır. 
2) Önkayıt işlemleri 26 Ağustos 2013 tarihinden itibaren internet üzerinden yapılabilecektir.  

İnternet Üzerinden Önkayıt Kılavuzu için TIKLAYINIZ 

http://auzef.istanbul.edu.tr/
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/08/2013InternettenOnkayitKilavuzu.pdf
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 IV. KAYIT EVRAKLARINA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER 
 

 
A) ÖSYS İLE KAYIT İÇİN; 

1) ÖSYS Sonuç Belgesi (internet çıktısı sınav sonucu ile kayıt yapılacaktır) 
 
2) Lise Diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı 

(Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)  
 

3) Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası beyanı için) 
 
4) Askerlik Durum Belgesi (Askerlik durumları, fakülte/yüksekokul görevlileri tarafından 

http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinden sorgulanacaktır. Haklarında “Kaydında 
sakınca yoktur” ibaresi bulunan yükümlülerden askerlik durum belgesi 
istenilmeyecektir) 
 

5) İkamet Adresi Beyanı (Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ) 
 

6) 8 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf  (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, öğrenciyi 
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Fotoğraflarınızın arkasına adınızı-
soyadınızı ve öğrenci numaranızı yazmayı unutmayınız) 
 

7) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu (Ödemeler 
Öğrenci Otomasyon Sisteminden Referans Numarası alınarak Halk Bankasına 
yapılmaktadır)(Birinci Öğretim Programlarına kesin kayıt yaptıracak olanlar katkı payı 
ücreti ödemeyecektir) 
 

8) “Kayıt İçin Gerekli Özel Belgeler ve Durumlar” için sayfa 9’a bakınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istanbul.edu.tr/oidb/formlar/ikametbeyani.pdf
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B) TÜRKİYE BURSLARI İLE KAYIT İÇİN; 
 
1) Türkiye Bursları ile yerleştirildiğine dair belge 

 
2) Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe 

tercümesi 
 

3) Denklik Belgesi aslı (Belgenin Türkiye’de lise eğitimine denk olduğunu gösterir T.C. Milli 
Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 
denklik belgesi)  

 
4) Pasaport sureti (Noter onaylı) 

 
5) Pasaportun Türkçe Tercümesi (Noter onaylı) 

 
6) İkamet Adresi Beyanı (Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ) 

 
7) İkametgâh Tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna 

teslim edilmesi şarttır) 
 

8) Öğrenim Vizesi 
 

9) 8 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden,  öğrenciyi 
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Fotoğraflarınızın arkasına adınızı-
soyadınızı ve öğrenci numaranızı yazmayı unutmayınız) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.istanbul.edu.tr/oidb/formlar/ikametbeyani.pdf
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C) DGS İLE KAYIT İÇİN; 
 
1) DGS Sonuç Belgesi (internet çıktısı sınav sonucu ile kayıt yapılacaktır) 

 
2) Lise Diplomasının aslı 

 
3) Önlisans Diplomasının aslı (Henüz düzenlenmemiş ise geçici mezuniyet belgesi aslı) 

 
4) Onaylı Transkript 

 
5) Onaylı Ders içerikleri 

 
6) Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası beyanı için) 

 
7) Askerlik Durum Belgesi (Askerlik durumları, fakülte/yüksekokul görevlileri tarafından 

http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinden sorgulanacaktır. Haklarında “Kaydında 
sakınca yoktur” ibaresi bulunan yükümlülerden askerlik durum belgesi 
istenilmeyecektir) 
 

8) İkamet Adresi Beyanı (Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ) 
 

9) 8 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden,  öğrenciyi 
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Fotoğraflarınızın arkasına adınızı-
soyadınızı ve öğrenci numaranızı yazmayı unutmayınız) 

 
10) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu (Ödemeler 

Öğrenci Otomasyon Sisteminden Referans Numarası alınarak Halk Bankasına 
yapılmaktadır) (Birinci Öğretim Programlarına kesin kayıt yaptıracak olanlar katkı payı 
ücreti ödemeyecektir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.istanbul.edu.tr/oidb/formlar/ikametbeyani.pdf
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D) İÜYÖS İLE KAYIT İÇİN; 
1) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi 
2) Lise diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı 
3) 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 

4) 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 

5) İÜYÖS sonuç belgesinin çıktısı 
6) Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının 

ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği 
7) Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlilik 

Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği 
8) İkametgâh Tezkeresi/Belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci 

bürosuna teslim edilmesi şarttır) 
9) Askerlik Durum Belgesi (T.C. vatandaşlığı bulunanlar için) 
10) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan 

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
11) 8 adet 4,5 cm x 6 cm ebadında fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde, ön cepheden,   

öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Fotoğraflarınızın arkasına 
adınızı-soyadınızı ve öğrenci numaranızı yazmayı unutmayınız) 

12) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu (Ödemeler 
Öğrenci Otomasyon Sisteminden Referans Numarası alınarak Halk Bankasına 
yapılmaktadır) 

13) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı (İÜYÖS kontenjanları dahilinde kabul edilecek 
öğrencilerin maddi imkânlarının Ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkân 
sağlamasını temin etmek amacıyla öğrencinin geçimini üstlenen kişinin, öğrencinin 
Üniversitemizdeki öğrenimi süresince giderlerini karşılayacak 10.000,00 µ (On Bin Türk 
Lirası) maddi yeterliliğe sahip olduğunu bir banka hesabı ile belgelemesi zorunludur.) 

14) İkamet Adresi Beyanı (Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ) 
15) “Kayıt İçin Gerekli Özel Belgeler ve Durumlar” için sayfa 9’a bakınız. 

 
HATIRLATMA:  Öğrenimlerine yeni başlayacak uluslararası öğrenciler ilk kayıt tarihinden itibaren 3 (üç) 

ay içinde talepte bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanun’un 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük 
kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel 
sağlık sigortalısı olabileceklerdir.  

Belirtilen süre içinde başvuru yapmayan öğrenciler öğrenimleri süresince genel sağlık sigortasının 
sağladığı imkânlardan faydalanamayacaklardır. (Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığının bilgilendirme yazısı için TIKLAYINIZ.) 

Bilgi 1: İstanbul Üniversitesine Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi’ne ulaşmak 
için TIKLAYINIZ! 

Bilgi 2: Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu’na ulaşmak için TIKLAYINIZ! 
Bilgi 3: Geçerli oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında Öğrenim Vizesi 

istenmeyecektir. 

http://www.istanbul.edu.tr/oidb/formlar/ikametbeyani.pdf
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/07/YabanciUyrukluSigortaBilgilendirme.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/Yonergeler/IstanbulUniversitesineYurtdisindanveyaYabanciUyrukluOgrenciKabuluYonergesi.pdf
http://www.istanbul.edu.tr/oidb/formlar/YabanciOgrenciBilgilendirmeFormu.pdf
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E) TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU’NA KAYIT İÇİN GEREKLİ ÖZEL BELGE VE 

DURUMLAR 
 
Aşağıda belirtilen programlar için, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 

belirtilen; kayıt sırasında durumlarını rapor ile belgelemek gerekeceği belirtilen programlara 
ilişkin ilgili raporlar: 

 

  

Sivil Savunma ve 
İtfaiyecilik Programı 

91 

Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı 
bütün koşullara ek olarak herhangi bir okuldan disiplin cezası ile 
uzaklaştırılmış olmamak; vücut yapısı düzgün olmak; astım, bronşit, 
epilepsi, nefes darlığı ile ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik 
bozukluğu olmamak; bayılma, histeri, marazi çarpıntı, aşırı psikolojik 
duyarlık, davranış bozuklukları, yükseklik korkusu, kapalı alan korkusu, 
karanlık korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine 
yakalanmış olmamak, boyu 1,65 m'den kısa olmamak; boy 
uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki 
rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak gerekir. 
Kayıt sırasında bedensel, psikolojik yapısının İtfaiyeciliğe uygun 
olduğunu Üniversitenin Tıp Fakültesinden alınacak sağlık kurulu 
raporu ile belgelemek gerekir. 

  

Özel Güvenlik ve Koruma 
Programı 

246 

Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı 
bütün koşullara ek olarak: herhangi bir okuldan disiplin cezası ile 
uzaklaştırılmış olmamak; herhangi bir suçtan hüküm giymiş olmamak; 
herhangi bir siyasi partiye üye olmamak veya siyasi partinin organları 
yada bağlı kuruluşlarında görev yapmamış bulunmak; vücut yapısı 
düzgün olmak; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı ile ileri derecede 
görme bozukluğu vb. biyolojik bozukluğu olmamak; bayılma, histeri, 
marazi çarpıntı, aşırı psikolojik duyarlık, davranış bozuklukları, 
yükseklik korkusu, kapalı alan korkusu, karanlık korkusu vb. psikolojik 
ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak, boyu 
1,70 m'den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade 
edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo 
ağırlıkta olmak; kayıt sırasında bu konularda herhangi bir engel 
bulunmadığını Üniversitenin Tıp Fakültelerinin birinden alınacak 
sağlık kurulu raporu ile belgelemek gerekir. 

  

Su Altı Teknolojisi 
Programı 

271 

Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı 
bütün koşullara ek olarak: vücut yapısı düzgün olmak; astım, bronşit, 
epilepsi, nefes darlığı, ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik 
bozukluğu olmamak; bayılma, histeri, marazi çarpıntı, aşırı psikolojik 
duyarlık, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, karanlık korkusu 
vb. psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış 
olmamak, kayıt sırasında bu konularda herhangi bir engel 
bulunmadığını Üniversitenin Tıp Fakültelerinin birinden alınacak 
sağlık kurulu raporu ile belgelemek; dalışa engel yaratacak fizyolojik 
bir bozukluğunun olmadığını İstanbul Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi 
Deniz ve Sualtı Hastalıkları Anabilim Dalından alınacak Profesyonel 
Sualtı Adamı olabilir raporu ile belgelemek gerekir. 
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 V. KAYIT TARİHLERİ,  ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL 
TELEFON NUMARALARI 
 

Fakülte ve Yüksekokullara ait Kayıt Tarihleri, Kayıt Adresleri için TIKLAYINIZ 
Fakülte ve Yüksekokullara ait Telefon Bilgileri için TIKLAYINIZ 

 VI. KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ VE BANKA 
BİLGİLERİ 

 

2013-2014 eğitim-öğretim yılı 1.yarıyıl katkı payları/öğrenim ücretleri, kayıt yenileme/ilk kayıt 
tarihine kadar Bakanlar Kurulunca açıklanmadığı takdirde  “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim 
Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin 
Tespitine Dair Karar” a göre 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş katkı payları ve öğrenim ücretleri 
alınacaktır. 2013-2014 eğitim- öğretim yılı katkı payı/ öğrenim ücreti miktarları belirlendiğinde varsa 
aradaki katkı payı/ öğrenim ücreti farkı takip eden bahar yarıyılı katkı payı/öğrenim ücreti ile birlikte 
alınacaktır. 

2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılı Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Miktarlarına ait ayrıntılı bilgiler için TIKLAYINIZ 

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeleri 26 Ağustos-06 Eylül 2013 tarihleri arasında öğrenci otomasyon 

sistemi üzerinden alacağınız Refarans Numarası ile  Halk Bankası Şubelerinden yapılabilmektedir. 

 

 VII. YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ VE MUAFİYET 
A) Yeterlilik Sınavları 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı (Sınavda başarılı olamayan öğrenciler 2 
yarıyıl süreyle Türkçe eğitimi alır.): 09 Eylül 2013 Pazartesi  Saat 10.00 

Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı (Muaf olamayan öğrenciler 2 yarıyıl süreyle 
hazırlık eğitimi alır.): 10 Eylül 2013 Salı Saat 10.00 

Zorunlu / Kredili Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (Muaf olamayan öğrenciler 2 yarıyıl 
boyunca Yabancı Dil I ve II derslerini alır.): 16-20 Eylül 2013  Saat 10.00-12.00-14.00-16.00 

 Sınav Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından ilan edilen amfi ve dersliklerde 
yapılacaktır. Programların Sınav Tarihleri ve Yerleri için TIKLAYINIZ 

 

Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı giriş listeleri 09 Eylül 2013 tarihinde,  
Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı http://yabancidiller.istanbul.edu.tr internet sayfasında,     
Zorunlu / Kredili Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı giriş listeleri ise sınav günü Yabancı Diller Bölümü 
Başkanlığının ilgili panolarında duyurulacaktır. 

Öğrencilerin sınav için kurşun kalem ve silgi bulundurmaları rica olunur. 
 B) Ders Muafiyetleri 

İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 11 inci 
maddesi uyarınca muafiyet talebinin, öğrenci tarafından ilk kaydını takip eden on iş günü içinde 
yapılması gerekmekte olup, bir defaya mahsus yapılmaktadır. Daha önce devam edilen aynı 
düzeydeki herhangi bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler talep edilecek 
muafiyet için, öğrencilerin önceki üniversitelerinden alacakları onaylı ders içeriği ve onaylı 
transkript (not dökümü) belgesinin eksiksiz olarak, süresi içerisinde teslim edilmesi 
gerekmektedir.  İlk kaydını takip eden on iş günü içinde ders muafiyeti için gerekli olan belgelerini 
tam olarak teslim etmeyenlerin talepleri işleme alınmayacaktır. 

 
 

http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/07/2013KayitYeriTarihiAdresleri.pdf
http://www2.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2012/07/IU_HIZLI_REHBER.V3.pdf
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/07/KatkiPayiOgrenimUcreti.pdf
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/08/2013-2014ZorunluKrediliYabancDilDersiYeterlilikTarihleri.pdf
http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/
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 VIII. ORYANTASYON EĞİTİMİ 

2013-2014 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize katılacak yeni öğrencilerimize; öğrenimlerini 
sürdürecekleri kurumu, Fakültelerini/Yüksekokullarını tanımaları ve Üniversitemize uyum 
süreçlerini hızlandırmaları amacı ile açık ve uzaktan eğitim dışındaki tüm birimler tarafından 
oryantasyon eğitimi yapılacak olup, bu programa ilişkin bilgiler ayrıca ilan edilecektir. 

 
 

 IX. EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN BİLGİLER 
A) Üniversitemiz ana sayfasında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı internet sayfalarında güncel olarak yayımlanan mevzuatı ve duyuruları takip etmeniz 
öğreniminizi kolaylaştıracaktır. 

İstanbul Üniversitesi İnternet Adresi http://www.istanbul.edu.tr 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İnternet Adresi http://ogrenci.istanbul.edu.tr  
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İnternet Adresi http://sks.istanbul.edu.tr  

B) Üniversitemizin yürürlükte olan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği’ne ulaşmak için TIKLAYINIZ 

C) Üniversitemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Akademik Takvimine 
ulaşmak için TIKLAYINIZ 

D) Kesin kayıt işleminiz tamamlandığında öğrenci belgeniz ve öğrenci kimlik kartınız 
tarafınıza teslim edilecektir. (İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci 
Sınavı (İÜYÖS)  ve Türkiye Bursları ile İstanbul Üniversitesi Fakülte veya Yüksekokullarına kesin 
kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını eğitim-öğretim başladıktan sonra 
ilgili Fakülte veya Yüksekokul öğrenci işleri bürolarından teslim alacaklardır.) 

 
 

 X. SORULARINIZ İÇİN DESTEK BİRİMLERİ 
  
A) BİZE ULAŞIN 

Üniversitemiz Akademik Birimlerine Birimlerin internet sayfalarında bulunan Bize Ulaşın 
alanlarından mesajlarınızı kolay bir şekilde iletebilirsiniz. 
 Fakültelerin internet sayfaları için TIKLAYINIZ 
 Yüksekokulların internet sayfaları için TIKLAYINIZ 
 Meslek Yüksekokullarının internet sayfaları için TIKLAYINIZ 
 

 
 

B) ÇAĞRI MERKEZİ 
Çağrı Merkezi, öğrencilerin ve adayların sorularını aktarıp bilgi 
alabildikleri bir birimdir. 

 
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi için Öğrenci Çağrı Merkezi: 0 (212) 440 00 44 
 
Diğer Fakülteler/Yüksekokullar/Enstitüler için Çağrı Merkezi: 0 (212) 440 00 92 

http://www.istanbul.edu.tr/
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/
http://sks.istanbul.edu.tr/
http://www.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/Yonetmelikler/OnlisansLisansEgitimOgretim_Yonetmeligi.html
http://www.istanbul.edu.tr/oidb/akademiktakvim/Onlisans_Lisans/2013-2014OnlisansLisansAkademikTakvimi.pdf
http://bilgiislem.istanbul.edu.tr/bizeulasin/
http://www2.istanbul.edu.tr/?cat=15
http://www2.istanbul.edu.tr/?cat=17
http://www2.istanbul.edu.tr/?cat=557

