AFRİKA ÜLKELERİ VE ENDONEZYA
KONTENJANLARINA DİPLOMA NOTU İLE
YAPILACAK BAŞVURULAR İÇİN TERCİH
VE KAYIT KILAVUZU
Başvurular 25 Eylül 2020 Cuma - 2 Ekim 2020, Cuma (Türkiye saati ile saat 23:59’a kadar)
tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak http://yos.istanbul.edu.tr/ adresindeki Aday
İşlemleri Paneli üzerinden yapılacaktır.

YERLEŞTİRME BAŞVURUSUNDA UYULMASI GEREKEN
KURAL VE KOŞULLAR
1) Afrika Ülkeleri ve Endonezya için ayrılan özel kontenjana başvurabilmek için (a) söz konusu
ülkelerdeki sınav merkezlerinde sınava girmek üzere İÜYÖS-2020 sınavına başvurusunu
tamamlamış olmak ve (b) herhangi bir Afrika ülkesi veya Endonezya vatandaşı olmak şartlarını
yerine getirmek gerekmektedir. Bu durumdaki adaylar arasında, Afrika Ülkeleri veya
Endonezya uyruklu olsalar dahi başka bir sınav merkezinde sınava katılmış olan adaylar Afrika
Ülkeleri ve Endonezya için ayrılan kontenjanlara tercih hakkı kullanamayacaklardır.
2) Afrika ülkeleri ve Endonezya uyruklu olup, İÜYÖS-2020 sınavına söz konusu ülkelerdeki
sınav merkezlerinden birinde girmek üzere başvuru işlemini tamamlamış olan adaylar tercih
yapabilmek için, İÜYÖS web sayfasından (https://yos.istanbul.edu.tr/tr/_) Aday İşlemleri
Panelindeki hesaplarına girerek, lise diplomalarını ve diploma notunu gösteren belgelerini 25
Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında yüklemeleri gerekmektedir.
3) Afrika Ülkeleri ve Endonezya için ayrılmış kontenjanlara diploma notu ile yerleştirme
yapılırken, aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı, ilgili programın kontenjanın %
20’sini geçemez. Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olana
öncelik tanınır. Eşitliğin devamı halinde isim soy isimdeki harf sırası önceliği dikkate alınır.
4) Adaylar tercih yaparken en fazla beş (5) diploma programına başvurabilirler. Tercihler Tablo3 ve Tablo-4’teki İstanbul Üniversitesi Yurt Dışından ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları
programlarından Afrika ülkeleri ve Endonezya kontenjanlarını dikkate alarak yapılabilecektir.
5) Adayların program tercihlerinde bulunurken “Tablo-3 ve Tablo-4‘te belirtilen özel şartları
dikkate almalar gerekmektedir.
6) Kontenjan tablolarında Afrika ülkeleri ve Endonezya kontenjanları iki yıldız (**) ile
gösterilmiştir.

A- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA AFRİKA
KONTENJANLARI İÇİN TERCİH İŞLEMLERİ
Lise diploma notu ile Afrika Ülkeleri ve Endonezya için ayrılmış özel kontenjanlara başvuru
tarihleri: 25 Eylül 2020 Cuma - 2 Ekim 2020, Cuma (saat 23:59’a kadar)

1. Programlara başvurular; İnternet üzerinden Üniversitenin İÜYÖS ana sayfası
http://yos.istanbul.edu.tr adresinden yapılır.
2. Aday sisteme kullanıcı adı (e-mail adresi) ve şifresi ile giriş yapar.
3. Adaylar öncelikle Aday İşlemleri Paneline girerek lise diplomalarının dijital kopyasını
yüklerler.
4. Eğer diplomada adayın lise mezuniyet notu yer almıyorsa, mezun olunan okuldan veya
ilgili ülkenin eğitim bakanlığından onaylı lise mezuniyet notunu gösteren not döküm
çizelgelerini yüklerler.
5. Adaylar sistemde ayrılan yere diploma notunu girerler.
6. Tercih bölümünden Afrika ülkeleri ve Endonezya kontenjanı bulunan
program/programları seçer.
7. Afrika ülkeleri ve Endonezya kontenjanlarından en fazla beş (5) farklı program tercih
eder.
8. Aday yaptığı beş (5) tercihi görür ve onaylar.
9. Afrika ülkeleri ve Endonezya kontenjanı kategorisinden tercih yapan adaylar Genel
Kontenjanlar için tercih yapamaz.

DEĞERLENDİRME VE KONTENJANLARA YERLEŞTİRME
a) Adayların bir programa yerleştirilmesinde diploma puanı yüksekliği, program tercih
sırası ve bir programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınır. Aynı
ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili programın kontenjan toplamının %
20 sini geçemez.
b) Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olana öncelik tanınır.
Eşitliğin devamı halinde isim soy isimdeki harf sırası önceliği dikkate alınır.
c) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara diploma notu ile başvuruda
bulunulamaz.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Adaylar, programlara yerleştirme sonuçlarını 7 Ekim 2020 tarihinde
http://yos.istanbul.edu.tr internet adresinden sisteme giriş yaparak öğrenebilirler.
Kayıt hakkı kazanan adaylar kabul mektuplarını http://yos.istanbul.edu.tr adresinden
sisteme giriş yaparak alabilirler.
İÜYÖS-2020 SONUCUNA GÖRE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
TERCİHLER

25 Eylül 2020, Cuma - 2 Ekim 20209, Cuma (Türkiye
saati ile 23:59’a kadar)

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

7 Ekim 2020, Çarşamba
9 Ekim 2020, Cuma, http://yos.istanbul.edu.tr

19 Ekim 2020, Pazartesi-23 Ekim 2020,Cuma

