İÜYÖS-2018 TERCİH VE KAYIT KILAVUZU
İÜYÖS-2018 Sonucu ile Önlisans ve Lisans Programlarına Tercihler
Önlisans ve lisans programlarına tercihler 18 Haziran 2018 – 02 Temmuz 2018 tarihleri
arasında online olarak http://yos.istanbul.edu.tr/ adresindeki Aday İşlemleri Paneli üzerinden
yapılabilir. Yerleştirme başvuru koşulları ve takvimi aşağıda belirtilmiştir.
YERLEŞTİRME KURAL VE KOŞULLARI
Önlisans ve Lisans Programlarına Tercih Koşulları
1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına İÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri
testinden, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi açık ve uzaktan öğretim programları hariç, en düşük 40
puan ve üzeri almış adaylar başvurabilir.
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi açık ve uzaktan öğretim programlarına İÜYÖS Temel Öğrenme
Becerileri testinden en düşük 30 puan ve üzeri almış adaylar başvurabilir.
2) Adaylar en fazla üç diploma programına başvurabilirler.
3) İÜYÖS-2018 sınavında bir programı kazanmış ancak kayıt yaptırmamış öğrenciler ek yerleştirme
için başvuru yapamazlar.
Tercih tarihleri: 18 Haziran 2018 – 02 Temmuz 2018
Önlisans ve Lisans Programlarına Tercih İşlemleri
Programlara başvurular; İnternet üzerinden Üniversitenin İÜYÖS ana sayfası http://yos.istanbul.edu.tr
adresinden yapılır.

a) Aday sisteme kullanıcı adı (E-mail adresi) ve şifresi ile giriş yapar.
b) Tercih bölümünden istediği programı seçer.
c) Üç farklı program tercih eder.
d) Aday yaptığı üç tercihi görür ve onaylar.
Spor Bilimleri Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı Programlarını tercih eden adayların, ilgili
Birimler tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavı’na girmesi gerekmektedir.
Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı için Başvuru Tarihleri: 01-10 Ağustos 2018
Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı Tarihleri: 13-19 Ağustos 2018
Başvuru ve sınav tarihleri hakkında ayrıntılı bilgi için Devlet Konservatuvarı web sayfası TIKLAYINIZ
Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı için Başvuru Tarihleri: 31 Temmuz – 06 Ağustos 2018
Spor Bilimleri Fakültesi Programları için Özel Yetenek Sınavı Tarihleri: 09-17 Ağustos 2018
Ayrıntılı bilgi için Spor Bilimleri Fakültesi web sayfası TIKLAYINIZ.
Değerlendirme ve Kontenjanlara Yerleştirme
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.
Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olana öncelik tanınır.

Sonuçların Açıklanması
Adaylar, programlara yerleştirme sonuçlarını 09 Temmuz 2018 tarihinde http://yos.istanbul.edu.tr
internet adresinden aday numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilirler.
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların başvuru sırasında beyan ettikleri adreslere ‘Kabul
Mektubu’ gönderilir. Adaylar kabul mektuplarının bir örneğini http://yos.istanbul.edu.tr adresinden
aday numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak da alabilirler.

İÜYÖS-2018 YERLEŞTİRME TAKVİMİ
Tercihler
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
Kabul Mektuplarına Online Erişim
Kabul Mektuplarının Gönderilmesi
Yerleştirme Ile Kabul Edilen Öğrencilerin
Kayit Tarihleri

18 Haziran – 02 Temmuz 2018
09 Temmuz 2018
20 Temmuz 2018
23 Temmuz 2018
27 Ağustos 2018 – 04 Eylül 2018

İÜYÖS-2018 Kayıt Tarihleri: 27 Ağustos 2018, Pazartesi – 04 Eylül 2018, Salı

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-2018 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. Birimlere 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

06 Eylül 2018 Saat: 10.00

Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı

07 Eylül 2018 Saat: 10.00

Dil yeterlilik sınavları Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılmakta olup, detaylı bilgi için
http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/ adresini takip ediniz.
Önlisans ve lisans programlarına yerleşen adayların öğrenime başlayabilmeleri için gerekli
Türkçe yeterlilik belgeleri ve düzeyleri için TIKLAYINIZ.

