İÜYÖS-2019 EK YERLEŞTİRME TERCİH VE KAYIT
KILAVUZU
İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa lisans ve ön lisans programlarına ek
yerleştirme kapsamında İÜYÖS-2019 sonuçları ile başvuru kabul edecektir. Başvurular 
19-25
Eylül 2019 tarihleri arasında http://yos.istanbul.edu.tr/ adresindeki Aday İşlemleri Paneli
üzerinde alınacaktır.

YERLEŞTİRME BAŞVURUSUNDA UYULMASI GEREKEN
KURAL VE KOŞULLAR
A- GENEL KONTENJANLARA YAPILACAK BAŞVURULAR

1. 
Uluslararası (Yurtdışından veya yabancı uyruklu) öğrenci kontenjanlarına başvurabilmek için
İÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testinden asgarî 40 puan ve üzeri almış olmak
gerekmektedir.
2. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi açık ve uzaktan öğretim programlarına başvurabilmek için
İÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri testinden asgarî 30 puan ve üzeri almış olmak gerekmektedir.
3. 
Adaylar tercih yaparken en fazla altı (6) diploma programına başvurabilirler. Bu tercihlerin en
fazla üç (3) tanesi İstanbul Üniversitesi (Tablo-3: İstanbul Üniversitesi Yurt Dışından ve Yabancı
Uyruklu Öğrenci Kontenjanları) ve üç (3) tanesi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Tablo-4:
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yurt Dışından ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları)
programlarından yapılabilecektir.
4. Adayların program tercihlerinde bulunurken “Tablo-3 ve Tablo-4’teki belirtilen özel şartları
dikkate almalar gerekmektedir.
a) Kontenjan tablosunda (Tablo-3 “İstanbul Üniversitesi Yurt Dışından ve Yabancı
Uyruklu Öğrenci Kontenjanları”) tüm adayların tercih edebileceği Genel Kontenjan
tek yıldız (*) sadece Afrika ülkeleri ve Endonezya’daki sınav merkezlerinde(Cezayir,
Jakarta, Bamako, Kahire, Nuakşot, Hartum) sınava giren Afrika ülkeleri ve Endonezya
vatandaşlarının tercih edebilecekleri Afrika ülkeleri ve Endonezya kontenjanları ise
iki yıldız (**) ile gösterilmiştir.
5. 
İÜYÖS-2019 sınavında Birinci Yerleştirme döneminde bir programa yerleştirilmiş adaylar ek
yerleştirme için başvuru yapamazlar.
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B- AFRİKA ÜLKELERİ VE ENDONEZYA KONTENJANLARINA YAPILACAK BAŞVURULAR
1. 
“Afrika ülkeleri ve Endonezya Kontenjanı”na sadece Afrika ülkeleri ve Endonezya'daki sınav
merkezlerinde(Cezayir, Jakarta, Bamako, Kahire, Nuakşot, Hartum) sınava giren Afrika ülkeleri
ve Endonezya vatandaşı olanlar başvurabilir.
a) Afrika ülkeleri ve Endonezya için ayrılan kontenjanlara yapılacak başvurularda asgarî
başvuru puanı şartı aranmaz ve bu kontenjanlar için ülke barajı kuralı uygulanmaz.
b) Afrika Ülkeleri Endonezya Kontenjanı”na başvuran yukarıdaki maddede belirtilmiş şartı
taşıyan adaylar ayrıca İstanbul Üniversitesi’ndeki programlar için ayrılmış Genel
Kontenjana başvuruda bulunamazlar. Bununla birlikte, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
lisans ve önlisans program kontenjanlarına başvurabilirler. Bu durumdaki adaylar, Afrika
ülkeleri ve Endonezya Kontenjanı yanında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa lisans ve
önlisans programlarından en fazla üç (3) tanesini tercih edebileceklerdir.
2. İstanbul Üniversitesi Afrika Ülkeleri Endonezya Kontenjanına yapılan başvurular aşağıdaki
şekilde değerlendirilecektir:
a) İstanbul Üniversitesi Afrika Ülkeleri Endonezya Kontenjanlarına yapılan
başvurularda, asgarî puan şartı aranmaksızın, söz konusu kontenjana başvurmuş
adaylar arasında en yüksek puan esası, tercih sırası ve diğer kriterlere göre
değerlendirme yapılacaktır;
b) Aynı adayların İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa programlarına yaptıkları
tercihler ise ilgili programlara başvuran tüm adaylar arasından
değerlendirilecektir.

Başvuru Takvimi
Tercih tarihleri: 19-25 Eylül 2019
A- Önlisans ve Lisans Programlarına Tercih İşlemleri
Programlara başvurular; İnternet üzerinden
http://yos.istanbul.edu.tradresinden yapılır.

Üniversitenin

İÜYÖS

ana

sayfası

1.Aday sisteme kullanıcı adı (e-mail adresi) ve şifresi ile giriş yapar.
2. 
Adayt
ercih bölümünden istediği programı seçer.
3. En fazla üç (3) adet İstanbul Üniversitesi ve üç (3) adet İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
kontenjanlarından olmak üzere toplam altı (6) farklı program tercih eder.
4.Aday yaptığı altı (6) tercihi görür ve onaylar.

2

DEĞERLENDİRME VE KONTENJANLARA YERLEŞTİRME
a) Adayların İÜYÖS puanı yüksekliği, tercih sırası ve bir programa kabul edilen aynı ülke
uyruklu adayların sayısı esas alınarak belirlenir. Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan
adayların sayısı ilgili programın kontenjan toplamının % 20 sini geçemez. Afrika
ülkeleri ve Endonezya kontenjanlarında ülke barajı uygulanmaz.
b) Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olana öncelik
tanınır. Eşitliğin devamı halinde isim soy isimdeki harf sırası önceliği dikkate alınır.
c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)’nın 04.07.2019 tarihli kararı gereğince; 
(i)
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri
Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk
vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarına verilen Tanınan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (mavi kart) sahibi olduğunu belgeleyen adaylar,
(ii) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek
ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise
eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki (KKTC hariç) liselerde gören T.C uyruğunda
bulunanlar, (iii) uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adaylar için Yükseköğretim
Kurulu tarafından Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programları için
belirlenen yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarının % 10 undan fazla kontenjan
ayrılamamaktadır. Söz konusu programlara YÖK’ün yukarıdaki kararı dikkate alarak
yerleştirme yapılacağından, Kararda belirtilen özellikleri taşıyan adayların ek
yerleştirme tercihlerinde bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Adaylar,
programlara
yerleştirme
sonuçlarını
01
Ekim
2019
tarihinde
http://yos.istanbul.edu.trinternet adresinden sisteme giriş yaparak öğrenebilirler.
Kayıt hakkı kazanan adaylar kabul mektuplarını 04 Ekim 2019 tarihinde
http://yos.istanbul.edu.tradresinden sisteme giriş yaparak alabilirler.
İÜYÖS-2019 SONUCUNA GÖRE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
TERCİHLER

19 Eylül 2019, Perşembei-25 Eylül 2019,
Çarşamba

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI
KABUL MEKTUPLARINA DİJİTAL
ERİŞİM
YERLEŞTİRME İLE KABUL EDİLEN
ÖĞRENCİLERİN KAYIT TARİHLERİ

01 Ekim 2019, Salı
04 Ekim 2019, Cuma, http://yos.istanbul.edu.tr
veya http://yos.istanbulc.edu.tradresinden
14 Ekim 2019, Pazartesi-18 Ekim 2019, Cuma
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KAYIT TARİHLERİ
İstanbul 
Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa lisans ve önlisans programlarına
kayıt hakkı kazanan Yabancı uyruklu öğrenci kayıtları, kayıt hakkı kazanılan Birimin öğrenci
işlerine gerekli belgelerle birlikte şahsen başvurularak yapılır.
Kayıt tarihleri: 14 Ekim 2019, Pazartesi-18 Ekim 2019, Cuma
İstanbul Üniversitesi Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının adres ve iletişim bilgileri için
TIKLAYINIZ.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının adres ve iletişim
bilgileri için TIKLAYINIZ.
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