ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
KAYIT KILAVUZU
Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Uluslararası
Öğrencilerin Kayıt Tarihleri: 26 Ekim 2020 Pazartesi - 20 Kasım 2020 Cuma (Cumartesi, Pazar
ve resmi tatil olan 29 Ekim 2020 hariç).
Kayıtlar, kayıt hakkı kazanılan Birimin Öğrenci İşlerine gerekli belgelerle bizzat başvurularak
yapılır.
Mücbir sebep nedeniyle kayıt tarihlerinde kayıt için gerekli belgelerini bizzat teslim
edemeyecek adayların, yerleştiği Fakültenin/Meslek Yüksekokulunun Öğrenci İşlerine ait e-posta
adresine kayıt için gerekli belgeleri göndermesi gerekmektedir. Kayıt için gerekli belgelerini e-posta
yoluyla tam ve eksiksiz gönderen adayların şartlı kayıtları ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulları
Öğrenci İşleri tarafından yapılır. Kayıt için istenilen belgeleri e-posta yoluyla gönderen ve şartlı
kayıtları yapılan öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerinin aslını ve Türkçe tercümesi yapılmış,
noter onaylı/Dış Temsilciliklerimiz onaylı örneklerini, 15 Aralık 2020 tarihine kadar posta/kargo
yoluyla veya şahsen kayıt hakkı kazandığı Fakültenin/Meslek Yüksekokulunun Öğrenci İşleri Ofisine
göndermesi zorunludur.
Kayıt için gerekli belgelerini, 15 Aralık 2020 tarihine kadar göndermeyen öğrencilerin kayıtları
silinecektir.
Resmî vekâletname ile de kayıt yapılabilir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının adres, e-posta ve
iletişim bilgileri için TIKLAYINIZ.
Kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırmayan veya belge eksikliği nedeniyle kaydı
yapılamayan olması durumunda, ilgili programda boş kalan kontenjanlara yedek adayların sıralaması
dikkate alınarak kayıt yapılacaktır. Yedekten kayıt işlemleri duyurusu için ilgili Fakültelerin/Meslek
Yüksekokullarının web sayfalarındaki duyuruları takip ederek kayıt için gerekli belgelerle ilgili
Fakülteye/Meslek Yüksekokuluna başvurmanız gerekmektedir.
Posta/kargo yolu ile kayıt evrakı gönderiminde evrakın posta/kargoda kaybından Üniversitemiz
sorumlu tutulamaz.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler
a) Lise diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerden
onaylı Türkçe tercümesi
b) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden
alınmış ‘Lise Diploması Denklik Belgesi’nin aslı (Denklik Belgesi için İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne müracaat ettiği halde kayıt tarihleri arasında diploma denkliği hazırlanamamış
olanların 31 Aralık 2020 tarihine kadar Diploma Denkli Belgelerini kayıtlı oldukları
Fakültenin/Meslek Yüksekokulunun Öğrenci İşlerine 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
d) Üniversitemiz programlarının kontenjanlarına başvuruda kullandığınız üniversite giriş sınavı
sonuç
belgeniz
(İÜCYÖS,
İÜYÖS,
SAT,
ACT,
GAOKAO
için).
(Lise bitirme sınavı sonuçları ile üniversitemiz programlarının kontenjanlarına başvuranlar;
ABITUR, Avusturya Maturası, International Baccalaureate (IB), Fransız Bakaloryası, GCE AL
hariç.) (Türkçe dili haricindeki belgelerin Türkçe ’ye tercüme ettirilmesi ve noter onaylı olması
gerekir.)
e) Pasaportun kimlik bilgilerini, geçerlilik süresini ve varsa vizeyi gösteren sayfalarının Türkçe
tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
(Mavi Kart sahibi olan adaylar mavi kart kimlik belgesinin fotokopisi, T.C. Vatandaşlığı
bulunan adaylar ise T.C. Kimlik Kartının fotokopisi ile başvurabilir.)
f) Varsa, İkamet İzni Belgesi/Kartı
g) Varsa, uluslararası geçerliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlik Belgesinin noter
ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği
h) İki adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.
i) Öğrenim ücretinin ödenmiş olması (AKSİS Öğrenci Otomasyon Sisteminde Hesap
oluşturduktan sonra AKSİS’e giriş yaparak Referans numaranızı öğrenebilirsiniz. Öğrenim
ücretinizi Referans numaranız ve Üniversitemizin adını belirterek Halk Bankasına ödemeniz
gerekmektedir. AKSİS Öğrenci Otomasyon Sistemine aksis.istanbulc.edu.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.)
j) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı, Beyan Formunu doldurup imzalayınız. Beyan Formu için
TIKLAYINIZ.
k) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. Vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
l) Sigorta tebliğ-tebellüğ belgesinin Tebellüğ Eden kısmına bilgilerinizi yazarak imzalayınız.
Sigorta tebliğ- tebellüğ belgesi için TIKLAYINIZ.
m) Adres Beyanı Formunu doldurup imzalayınız. Adres Beyanı Formu için TIKLAYINIZ.
n) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, programın özel koşulunu da sağlaması
gerekmektedir.
Uçak Teknolojisi ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programları Özel Koşulu için
TIKLAYINIZ.
 Uluslararası öğrenci kayıtları, kayıt hakkı kazanılan Fakültenin/Meslek
Yüksekokulunun Öğrenci İşleri Ofisine 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.
 Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde; tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış bilgi ve
belge sunanların 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.



Üniversitemize kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren 3 ay
içerisinde okullarının bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal
güvenlik merkezlerine (SGK) yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Aksi
takdirde öğrenimleri boyunca bir daha bu kapsamda genel sağlık sigortalısı olarak
tescilleri yapılamayacaktır. Genel sağlık sigortası kapsamına girmemeleri
durumunda ise özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekecektir. İkamet/Oturma izni
alabilmek için sağlık sigortası yaptırılması gerekir.





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

Dil Yeterlilik Sınavları:
Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı
(Sınav İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından online yapılacaktır.)
Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı
(Sınav İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından online yapılacaktır.)




24 Kasım 2020, Saat: 10.00
26 Kasım 2020, Saat: 10.00

Dil Yeterlilik Sınavları online yapılacaktır. Sınavlar hakkında bilgilendirmeyi takip etmek
ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasına ulaşmak
için TIKLAYINIZ.
Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Öngören Programlarımız için TIKLAYINIZ.
Önlisans ve lisans programlarına yerleşen adayların öğrenime başlayabilmeleri için
gerekli Türkçe yeterlilik belgeleri ve düzeyleri için TIKLAYINIZ.
 Ders kayıtları, AKSİS Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapılmaktadır.
 AKSİS’e ilk defa giriş yapacak öğrencilerin http://aksis.istanbulc.edu.tr adresinde
bulunan
“Hesap
Oluştur
(Online
Kayıt)”
butonuna/linkine
http://aksis.istanbulc.edu.tr/HesapOlustur/Kayit tıklayarak bir defaya mahsus
hesap oluşturmaları gerekmektedir.
 Katkı payı/öğrenim ücretinizi ödemeniz için gerekli olan referans numaranızı
AKSİS’e giriş yaparak öğrenebilirsiniz.
 Katkı payı/öğrenim ücretinizi Halkbank şubelerine referans numaranızla
ödemeniz gerekmektedir.
 Katkı Payı Öğrenim Ücretleri için TIKLAYINIZ. (Tablodaki katkı payı öğrenim
ücretleri yıllık olarak verilmiştir. Yıllık ücretin yarısı güz döneminde diğer yarısı
bahar döneminde ödenir.)
 AKSİS 26 Ekim 2020 tarihinden itibaren aktif olacaktır.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Tel: 0212 404 03 00 / Dahili: 19054 – 19058 – 19575 / iuc.ogrenci@istanbul.edu.tr
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının adres, e-posta ve
iletişim bilgileri için TIKLAYINIZ.

