İÜYÖS-2020 TERCİH VE KAYIT KILAVUZU
İÜYÖS-2020 Sınav Sonucu ile İstanbul Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına 25 Eylül 2020
Cuma - 2 Ekim 2020, Cuma (Türkiye saati ile 23:59’e kadar) tarihleri arasında çevrimiçi (online)
olarak http://yos.istanbul.edu.tr/ adresindeki Aday İşlemleri Paneli üzerinden tercih yapılabilir.
Başvuru koşulları ve takvimi aşağıda gösterilmiştir.

YERLEŞTİRME BAŞVURUSUNDA UYULMASI GEREKEN
KURAL VE KOŞULLAR
1. Uluslararası (Yurtdışından veya yabancı uyruklu) öğrenci kontenjanlarına başvurabilmek için
İÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testinden asgarî 40 veya üzeri puan almış olmak
gerekmektedir.
2. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi açık ve uzaktan öğretim programlarına başvurabilmek için
İÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri testinden asgarî 30 veya üzeri puan almış olmak
gerekmektedir.
3. Adaylar tercih yaparken en fazla üç (3) diploma programına başvurabilirler. Tercihler Tablo-3
ve Tablo-4’teki İstanbul Üniversitesi Yurt Dışından ve Yabancı Uyruklu Öğrenci
Kontenjanlarından yapılabilecektir.
4. Adayların program tercihlerinde bulunurken “Tablo-3 ve Tablo-4‘te belirtilen özel şartları
dikkate almalar gerekmektedir.
Kontenjan tablolarında tüm adayların tercih edebileceği Genel Kontenjan tek yıldız (*)
sadece Afrika ülkeleri ve Endonezya vatandaşlarının tercih edebilecekleri Afrika
ülkeleri ve Endonezya kontenjanları ise iki yıldız (**) ile gösterilmiştir.
A- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA GENEL
KONTENJANLAR İÇİN TERCİH İŞLEMLERİ
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.
4.
5.
6.

Tercih bölümünden istediği programı seçer.
Aday, en fazla üç (3) farklı program tercih eder.
Aday yaptığı üç (3) tercihi görür ve onaylar.
Genel Kontenjan kategorisinden tercih yapan adaylar Afrika Kontenjanları için tercih
yapamaz.

B- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI PROGRAMLARINA
TERCİH İŞLEMLERİ
Başvuru Şekil ve Tarihi:
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•

•

İÜYÖS ’te başarılı olup Konservatuvar lisans programları için http://yos.istanbul.edu.tr
adresinden Aday İşlemleri Paneli ‘nden sisteme giriş yaparak tercih yapmış adaylar ön
başvuru yapmadan doğrudan ekte tarihleri belirtilmiş sınavlara girebileceklerdir.
Başvuru yapan adaylar Devlet Konservatuvarının resmi internet adresi
(https://konservatuvar.istanbul.edu.tr)
ana
sayfasındaki
Yönetmelik
ve
Yönergeler/Lisans Yönetmelik ve Yönergeleri ile Eğitim/Lisans başlıklarının
akabindeki yönerge ve bilgileri inceleyebilirler.

Adayların, tercih aşamasından sonra başvuruda bulundukları ilgili Birim(ler) tarafından
yapılan Özel Yetenek Sınavı’na girmesi gerekmektedir.
1) Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı İçin Başvuru Tarihleri: 25 Eylül 2020
Cuma - 2 Ekim 2020 Cuma (Türkiye saati ile 23:59’a kadar)
2) Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı Tarihleri: 12 Ekim 2020 - 16 Ekim 2020
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılabilmek
için;
Puan Şartı: Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının 2020 İstanbul Üniversitesi Yabancı Öğrenci
Sınavından (2020-İÜYÖS) başarılı olmaları ve konservatuvar programlarını tercih etmeleri
gerekmektedir.
Yaş Şartı: Adayların başvuru yılı itibari ile Opera ve Müzikal Tiyatro Programları için 24
yaşında veya daha küçük, Tiyatro (Oyunculuk) ve Bale Dansçılığı Programlarında 21 yaşında
ve daha küçük olmaları gerekmektedir. Yaş tespitinde sadece yıla bakılmaktadır.
*Müzik ve Müzikoloji Bölümlerinde ise yaş şartı aranmamaktadır.
Özel Yetenek Sınavına Giriş ve Sınav Tarihleri:
•

•
•

Sınav tarih aralığı 12-16 Ekim 2020 olup adaylar ayrıntılı sınav takvim için
https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=2020-21-yabanci-uyruklu--ozelyetenek-sinavi-tarihleri-1.pdf adresinden bilgi alabilirler.
Adaylar sınava giriş için gerekli bütün belgeleri sadece sınavlara giriş sırasında
getireceklerdir.
Sınavlar aşamalı olup her bir sınava ancak önceki aşamada başarılı olan adaylar
girebilmektedir.

Sınava Giriş İçin Gerekli Belgeler
Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi
Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin
noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği
İÜYÖS Sonuç Belgesinin internet çıktısı
•
•

Bütün adaylar her türlü ek bilgi ve bilgilendirme için konservatuvar.istanbul.edu.tr
adresindeki duyuruları takip etmelidirler.
Online başvuru ve sonrasındaki sınavlara giriş için hiçbir ücret talep edilmemektedir.
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Sınav Yeri ve İletişim Adresi:
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Kadıköy Yerleşkesi Rıhtım Cd. No:1 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon: 0216 418 76 39 / 0216 337 62 04

DEĞERLENDİRME VE KONTENJANLARA YERLEŞTİRME
a) Adayların yerleştirme işlemlerinde İÜYÖS puanı yüksekliği, 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) İÜYÖS sınavında asgari puanı sağlayıp özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara
başvuran adayların, başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri; özel
yetenek sınavı puanı, tercih sırası ve özel yetenekle öğrenci kabul eden 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. Eşitliğin devamı halinde isim soy isimdeki harf sırası önceliği dikkate
alınır.
d) 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 alınarak yerleştirme
yapılacağından, Kararda belirtilen özellikleri taşıyan adayların tercihlerinde bu durumu
göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
e) Bu bölümün (d) maddesinde açıklanan kurallar adaylar genel kontenjanlara ve Afrika
kontenjanlarına yerleştirilirken dikkate alınır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Adaylar, programlara yerleştirme sonuçlarını 7 Ekim 2020 tarihinde
http://yos.istanbul.edu.tr internet adresinden sisteme giriş yaparak öğrenebilirler.
3

Kayıt hakkı kazanan adaylar kabul mektuplarını http://yos.istanbul.edu.tr adresinden
sisteme giriş yaparak alabilirler.
İÜYÖS-2020 SONUCUNA GÖRE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
TERCİHLER
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ
İLANI
KABUL MEKTUPLARINA DİJİTAL
ERİŞİM
YERLEŞTİRME İLE KABUL
EDİLEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT
TARİHLERİ

25 Eylül 2020, Cuma - 2 Ekim 20209, Cuma (Türkiye
saati ile 23:59’a kadar)
7 Ekim 2020, Çarşamba
9 Ekim 2020, Cuma, http://yos.istanbul.edu.tr

19 Ekim 2020, Pazartesi-23 Ekim 2020, Cuma
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