İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU
ÖĞRENCİ SINAVI (İÜYÖS-2020)
KAYIT KILAVUZU

KAYIT İŞLEMLERİ
İÜYÖS-2020 sınav sonucu ile (Genel Kontenjan) ve Afrika ülkeleri ile Endonezya için ayrılan
kontenjanlara yerleşen aday öğrencilerin kayıt işlemleri 19 Ekim-23 Ekim 2020 tarihleri arasında
gerçekleştirecektir. Kayıtlar AKSİS Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden Çevrimiçi (Online)
Kayıt olarak veya yerleşilen programın bağlı bulunduğu birime (Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu) şahsen başvurarak yapılabilir. Yukarıda belirtilen kayıt tarihleri arasında kayıt için
başvuruda bulunmayan adayların kayıt hakkı iptal edilir.
Çevrimiçi (online) kayıt yapacak aday öğrencilerin http://aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden kayıt
için istenilen belgeleri sisteme yüklemeleri, şahsen başvuracak aday öğrencilerin ise kayıt için
istenilen belgeleri birim öğrenci işleri bürolarına teslim etmeleri gerekmektedir.
Online Kayıt Kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Birimlere ait adres ve iletişim bilgileri için TIKLAYINIZ.
Kayıt İçin İstenilen Belgeler
1. Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi
(Bir ortaöğretim kurumunda eğitim görmekte iken bütünleme, tek ders, staj gibi sebeplerle
kayıt tarihlerinde mezun durumda olmayan adayların (bu durumu belgelemeleri kaydıyla)
mezun olduklarına ilişkin belgeleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar ibraz etmeleri şartıyla geçici
kayıtları yapılacaktır.)
2. Lise diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
(Denklik Belgesi için ilgili kuruma müracaat ettiği halde İÜYÖS-2020 kayıt tarihleri arasında
diploma denkliği hazırlanamamış aday öğrencilerin, denklik için başvurduklarını gösteren
kayıt fişi/kayıt belgesi)
Öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren 60 gün içinde diploma denklik belgelerini kayıtlı
oldukları birimin öğrenci işlerine iletmeleri zorunludur. Diploma denkliğini teslim etmeyen
öğrencilerin kayıtları silinecektir. Buna dair Taahhütname Formu için TIKLAYINIZ.
3. 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,
4. İÜYÖS Sonuç Belgesi
5. Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe
tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
(Çevrimiçi (online) kayıt olup, Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’ye giriş yaptıktan hemen
sonra söz konusu belgeyi birim öğrenci bürolarına teslim etmeleri gerekmektedir.)
6. Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlilik Belgesinin
noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, (Türkçe ve Yabancı Dil Yeterlik
Belgesine sahip olmayan adayların Üniversitemiz tarafından yapılan yeterlik sınavlarına
girmesi gerekmektedir.)

7. Fotoğraf (4,5x6,0 cm ebadında son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek
şekilde çekilmiş olmalıdır),
8. Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,
9. İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı, Beyan Formu için TIKLAYINIZ.
10. Doğumla yabancı uyruklu olup, daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Dil Yeterlik Sınavları
Üniversitemiz zorunlu hazırlık sınıfı olan programlarına İÜYÖS-2020 sonucu ve diploma notu ile
yerleşen öğrencilerin, aşağıda belirtilen tarihlerde Dil Yeterlik Sınavlarına girmeleri zorunludur.
Dil Yeterlilik Sınavları Takvimi
Sınav
Tarih
Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlik Sınavı
02 Kasım 2020 Pazartesi
Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlik Sınavı
05 Kasım 2020 Perşembe

Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olmayan tüm aday öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavına girmesi gerekmektedir.
Dil yeterlik sınavları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından çevrimiçi (online) yapılacak olup,
detaylı bilgi için http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/ adresini takip ediniz.
Önlisans ve lisans programlarına yerleşen adayların öğrenime başlayabilmeleri için gerekli Türkçe
yeterlik belgeleri ve düzeyleri için TIKLAYINIZ.
İstanbul Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimine ulaşmak için
TIKLAYINIZ.
Öğrenci Adaylarının Dikkatine
✓ İÜYÖS-2020 sınavında bir programı kazanmış ancak kayıt yaptırmamış öğrenciler ek
yerleştirme için başvuru yapamazlar. (Diploma notu ile başvuranlar Afrika ve Endonezyalı
adaylar hariç)
✓ Belirtilen kayıt tarihleri arasında kayıt için başvuruda bulunmayan adayın kayıt hakkı iptal
edilir.
✓ AKSİS’e ilk defa giriş yapacak öğrencilerin http://aksis.istanbul.edu.tr adresinde bulunan
“Online Kayıt “butonuna/linkine (https://aksis.istanbul.edu.tr/OnlineKayit/Hesap) 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-Beyazıt Şubesine referans numaranızla ödemeniz
gerekmektedir.
✓ Ders kayıtları öğrenci otomasyon sistemi (AKSİS) üzerinden yapılmaktadır.
✓ 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://eikamet.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.
✓ 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.

