Yatay Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim ?
Yatay Geçiş; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve “İstanbul
Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin
Yönerge”sine uygun olarak yapılmakta olup, ilgili mevzuata Üniversitemiz
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı http://www.istanbul.edu.tr/oidb internet
sayfasının Mevzuat sekmesi altından erişilmektedir.
Başvuru tarihleri kesinleştiğinde http://www.istanbul.edu.tr/oidb internet
sayfasının Akademik Takvim sekmesinden erişilmektedir.
-2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası ve Kurum İçi Yatay Geçiş
Başvuru Koşulları ve Kontenjanları İçin (Lisans/Önlisans Not Ortalaması(AGNO) göre Yatay
Geçiş)
– 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek-Madde-1 uyarınca Merkezi Yerleştirme
Puanı İle Yatay Geçiş
– 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek-Madde-2 uyarınca Suriye/Mısır/Yemen
Üniversitelerinden Yatay Geçiş
Yatay Geçiş Başvuru tarihleri kesinleştiğinde http://www.istanbul.edu.tr/oidb
internet sayfasının Akademik Takvim sekmesinden altından erişilebilecek
olup, ilgili kılavuz Temmuz ayı içerisinde http://www.istanbul.edu.tr/oidb
internet sayfasında Duyurular kısmında ilan edilecektir.
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuru hakkında bilgi alabilir
miyim ?
Programlar için Enstitü sayfalarımızın incelenmesi gerekir, başvuru hakkında
genel bilgiye http://www.istanbul.edu.tr/oidb internet sayfasının Mevzuat
sekmesinde yer Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden erişilebilir.
Ayrıntılı bilgiler Mayıs ayı içerisinde http://www.istanbul.edu.tr/oidb internet
sayfasında Duyurular kısmında ilan edilecektir. Yatay Geçiş Başvuru tarihleri
kesinleştiğinde http://www.istanbul.edu.tr/oidb internet sayfasının Akademik
Takvim sekmesi altından erişilebilecektir.
Açıköğretim/Uzaktan Eğitim Programı öğrencisiyim, sınava giriş belgemi
alamıyorum?
Sınav yerlerinin belli olup olmadığı hakkında internet sayfasında (Açık ve
Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri için http://auzef.istanbul.edu.tr adresinde
diğer Birimler bünyesindeki uzaktan eğitim programları içinse
http://auzef.istanbul.edu.tr adresinde) duyuru bulunup bulunmadığını kontrol

edin, eğer duyuru yayımlanmış ve giriş belgenize erişemiyorsanız internet
tarayıcınız da değişiklik yaparak yeniden deneyiniz. Yoğunluk nedeniyle erişim
sağlanmasında sıkıntı yaşıyor iseniz birkaç saat ara ile tekrar deneyiniz. Bunlara
rağmen hala erişim sağlanamıyorsa, Fakültenizle zaman kaybetmeden iletişime
geçmeniz gerekmektedir.
Öğrenci otomasyon sisteminde e-posta adresim bulunmadığından sisteme giriş
yapamıyorum e-posta adresimi nasıl tanımlayabilirim?
E-posta adresinizi kayıtlı olduğunuz Birimin Öğrenci İşleri Bürosu aracılığı
tanımlatabilirsiniz.
Öğrenci Belgesine ihtiyacım var. Öğrenci Belgemi nasıl alabilirim?
Öğrenci otomasyon sistemi üzerinden online olarak Öğrenci Belgesi talebinde
bulunarak, belgenizin yazdırılma durumunu takip edip belgeniz hazırlandıktan
eğer ıslak imzalı istiyorsanız kayıtlı olduğunuz Birimin Öğrenci İşleri
Bürosundan alabilirsiniz. Ya da Elektronik imzalı istiyorsanız, Elektronik imzalı
talep ettiğiniz belge AKSİS’ten sizin sisteminize düşer ve istediğiniz adet
yazdırabilirsiniz.) (Ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam edenler öğrenci
belgesi alamaz, talepleri halinde durumları hakkında yazı alabilirler.)

Önlisans mezunuyum Fakülteye kayıt yaptırmak istiyorum, Fakülteye nasıl kayıt
olabilirim?
Üniversitemiz programlarına kayıt olabilmeniz için Önlisans mezunları için
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş
Sınavı (DGS) Sonucunda veya ÖSYS (YKS) Sonuçlarında Üniversitemiz
programlarına kayıt hakkı kazanmanız gerekmektedir.
Dikey Geçiş Sınavı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
yapılmakta olup başvuru hakkındaki bilgilere http://www.osym.gov.tr internet
sayfasından erişilmektedir.

Kayıt Dondurmak istiyorum, bunun için ne yapmak gerekmektedir?
Üniversitemiz Yönetmeliklerinde belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili
Birim Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt dondurulabilir. Kayıt dondurma
nedeninizi (belgesi ile birlikte) ve ne kadar süre (en az bir yarıyıl) boyunca kayıt
dondurmak istediğinizi belirtir dilekçenizi bağlı olduğunuz Birime veriniz.
Kayıt dondurma konusundaki talebinizi en geç eğitim-öğretim döneminin
başladığı ilk hafta içinde yapmanız gerekmektedir.
Kayıt Sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir?
Üniversitemiz programlarındaki kaydınızı sildirmek istiyorsanız, talebinizi
açıkça belirtir bir dilekçe yazarak kayıtlı olduğunuz Birime ulaştırmanız
durumunda ilgili Birim Yönetim Kurulu Kararı sonucunda kaydınız silinebilir.

(İlişiğiniz kesildiği takdirde durumunuzu kapsayan Kanuni bir düzenleme
olmadıktan sonra öğreniminize geri dönemezsiniz.)

Derslerime ait sınav notlarımı göremiyorum?
Sınavlar ilgili Birimler tarafından ilan edilen sınav programları çerçevesinde
ilgili dersin sorumlusu tarafından yapılmaktadır. Dersin sorumlusu sınav
sonucunuzu öğrenci otomasyon sistemide ilan etmeden sınav sonucunuzu
göremezsiniz. Yönetmelikte ve Akademik Takvimde belirtilen ilan süresi
geçilmişse durumu yazılı bir şekilde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildiriniz.
Derslerime ait Başarı Notumu (Harf Notumu) sonuç açıklanmasına rağmen hala
göremiyorum?
İlgili Dersin notu öğrenci otomasyon sistemine girilmemiş, ya da BDS/MDS
(Bağıl Değerlendirme Sistemi/Mutlak Değerlendirme Sistemi) dersin sorumlusu
tarafından oluşturulmamış/ilan edilmemiş ya da Öğrenci İşleri tarafından ders
sorumlusu tarafından imzalı listeler teslim edilmediğinden notlar onaylanmamış
olabilir.
Eğer derse ait sayısal not “sınav sonuçları” ekranında gözüküyor ise,
Yönetmelikte belirtilen itiraz süresinin bitiminde BDS/MDS dersin sorumlusu
tarafından ilan edilir. İlanı takiben Öğrenci İşleri harf notlarını onaylar ve imzalı
sonuç listelerini ilgili Birimin öğrenci işleri bürosuna teslim eder ve öğrenci
işleri tarafından notların gözükmesi için onay verilir. Bu süreçler
tamamlanmadan dersin harf karşılığı not kartınızda görüntülenemez.
Ara Sınavlara giremedim, geldiğimde bunların hepsine girebilir miyim?
Giremediğiniz sınavlar için belgelenebilir mazeretinizi Üniversitemiz
Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde kayıtlı olduğunuz Birime dilekçe ile
bildirdiğiniz takdirde Yönetim Kurullarında incelenerek bu kapsamda
Dekanlık/Müdürlük tarafından belirlenen program çerçevesinde mazereti kabul
edilenlere ilgili dersler için Mazeret Sınavı yapılmakta olup, isteğinize göre
düzenleme yapılması mümkün değildir.
Sınav tarihleri nasıl öğrenebilirim?
Sınavlar Üniversitemiz Akademik Takvimlerine belirtilen süreler içerisinde
Dekanlık/Müdürlük tarafından ilan edilen programlar çerçevesinde yapılmakta
olup, Akademik Takvimde belirlenen süreler içerisinde öğrenci otomasyon
sistemi üzerinden, kayıtlı olduğunuz birimin internet sayfasından veya ilan
panolarından öğrenebilirsiniz.

Uzaktan Eğitim ile yürütülen Yüksek Lisans programı var mı ?
Uzaktan Eğitim ile yürütülen Yüksek Lisans programları bulunmakta olup,
programlara ilişkin bilgileri http://uzaktanegitim.istanbul.edu.tr internet
adresinden ulaşılmaktadır. Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programlarına
başvurularla ilgili Üniversitemiz internet adresinin Güncel Duyurular ve
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfalarında duyurulan Lisansüstü
Kontenjanlarına Başvuru duyurularını takip etmeniz gerekmektedir.
Uzaktan Eğitim öğrencisiyim, Fakültede verilen derslere girebilir miyim ?
Uzaktan Eğitim programlarında eğitim internete dayalı olarak verilmekte olup,
bu durum ÖSYS Kılavuzunda adaylara önceden ilan edildiğinden ve adaylar bu
durumu kabul ederek tercihte bulunduklarından Uzaktan Eğitim öğrencileri
derslere giremez, derslerini internet üzerinden takip edebilirler.
Kredi Yurtlar Kurumundan (KYK) Burs alıyorum, çalıştığımda bursum kesilir
mi?
KYK tarafından verilerin bursların Üniversitemizle bağlantısı bulunmadığından
bu konuda Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğünden bilgi almanız gerekmektedir.
* Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartılabiliyor mu ?
Eğitim vb. nedenlerle Üniversitemiz tarafından/aracılığıyla yurtdışına
gönderilecek öğrencilerimize ilgili yazı kayıtlı oldukları Birim tarafından
verilmektedir.
Sınava giremedim, raporum var, sınava girmem için geçerli olur mu?
Rapor sadece ara sınav için geçerli olmakta olup, bu işlemin gerçekleşebilmesi
için Üniversitemiz Yönetmeliklerinde belirtilen süre içerisinde raporunuzu bir
dilekçe ile kayıtlı olduğunuz Birime teslim etmeniz ve ilgili Birim Yönetim
Kurulu tarafından incelenmesi gerekmektedir.
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavları için raporun hiçbir etkisi bulunmamaktadır.
Kaç dersten bütünleme sınavına girebilirim?
FF, DD ve DD harf notu aldığınız bütün dersler için Bütünleme Sınavına girme
hakkınız bulunmaktadır.
Kaç dersten mezuniyet için sınavına girebilirim?
Mezuniyet İçin en fazla üç dersten sınava girebilirsiniz.
Diplomada Açıköğretim/Uzaktan Eğitim/İkinci Öğretim okuduğum yazacak mı?
Ekstern ve ikinci öğretim uygulaması yapılan programlar ile çift ana dal
programlarından mezun olanların diplomalarında, bunların ekstern veya ikinci
öğretim yahut çift ana dal programlarından mezun oldukları belirtilmez. Bu
bilgiler, notlu durum belgesi (transkript) içinde yer alır.

Kayıt yenileme işlemini ne zaman, nasıl yapmam gerekiyor?
Kayıt yenileme işleminizi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde
öğrenci otomasyon sistemi üzerinden derslerinizi seçerek danışmanıza
onaylatmanız ve ardından katkı payı/öğrenim ücretinizi ilgili banka hesabına
yatırmanız sonucunda gerçekleşmektedir. Bu işlemler sırası ile yapılmakta olup,
kesinleşen ders alma formunuzun bir örneğini ve katkı payı/öğrenim ücreti
ödemenize ilişkin banka dekontunuzu eğitim-öğretim başlangıcının ilk üç
haftası içinde kayıtlı olduğunuz Birim Öğrenci İşlerine teslim ediniz/ulaştırınız.

Öğrenci Kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?
Öğrenci Kimliğinizin kaybedildiğine dair Gazete İlanı(ilan Basın İlan Kurumu
tarafından ilan yayınlamaya haiz gazetelere verilmiş olmalı), yeni kimlik
ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, fotoğraf ve dilekçe ile birlikte kayıtlı
olduğunuz Birime başvurmanız durumunda öğrenci kimliğinizin yeniden
çıkartılması için gerekli olan işlemlere başlanmaktadır.

XYZ dersinden 100 üzerinden ABC almıştım ancak daha yüksek not bekliyordum
bunun yeniden incelenmesini istiyorum ?
Sınav notuna itiraz sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü
içerisinde kayıtlı olduğunuz Birime bir dilekçe ile resmi olarak başvurulması
halinde değerlendirilebilmektedir.
Güz/Bahar yarıyılında girmiş olduğum dersin sınav sonucu hala açıklanmamış
durumda, sınav sonucum ne zaman açıklanacak?
Dersin sınavının yapıldığı tarihe göre Üniversitemiz Yönetmeliklerinde ve
Akademik Takviminde belirtilen ilan süreleri aşılmış ise konuyu kayıtlı
olduğunuz Dekanlığa/Müdürlüğe bir dilekçe ile yazılı bir şekilde bildirmeniz
gerekmektedir.

