KAYIT İŞLEMLERİ – ORYANTASYON – YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ ASKERLİK TECİLİ
Hukuk Fakültesine kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne zaman gelmem gerekir? Bununla ilgili
önceden randevu almam gerekir mi? Kayıt adresiniz nedir?
Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Kayıt tarihleri Üniversitemiz Rektörlüğü’nce web sayfasında
www.istanbul.edu.tr güncel duyurular bölümünde yayınlanmaktadır.
Kayıt Adresimiz: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Bürosu, Beyazıt Kampüsü,
Fatih/İstanbul
Fakültemizi Sanal Tur olarak gezmek isterseniz:
https://sanaltur.istanbul.edu.tr/fakultepanorama/hukukfakultesi/hukukfakultesi.html
Fakültenizde/Yüksekokulunuzda/Enstitünüzde oryantasyon programı var mı? Süreç nasıl
işliyor?
Fakültemizde oryantasyon programı yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize yönelik olarak EğitimÖğretimin başladığı ilk hafta içinde yapılmaktadır.

Öğrenim kredisi ve katkı kredisi nedir?
Öğrenim kredisi; Yüksek öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek,
sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim
kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç
paradır. Katkı kredisi; Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı
Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı
Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Hukuk Fakültesi’nin katkı payı miktarları ne kadardır?
31 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 22/07/2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile
birinci
öğretim
öğrencilerinin
önlisans
lisans
ve
lisansüstü
düzeydeki
yükseköğretim(programlarından( program süreleri içerisinde mezun olan öğrencilerden öğrenci
katkı payı ve öğrenim ücreti alınmamaktadır. Program süreleri sonunda mezun olamayan
öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim
ücreti alınmaktadır (2020-2021 Öğretim Yılı için yıllık 340 TL) . İkinci öğretim öğrencilerinden
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
alınmaktadır. Bu miktar (2020-2021 Öğretim Yılı için yıllık 1255 TL. olup iki taksit halinde her dönem
başında ödenmektedir.
Öğrenim Kredisi; yüksek öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek,
sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim
kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan ancak
borç olarak kendilerine ödenen paradır.
Katkı Kredisi; yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar
Kurulu tarafından tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca
öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır. Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında
öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden,
4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu
öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmünü
âmirdir. Bu sebeple Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca katkı kredisi verilmemektedir.

Hukuk Fakültesinde yabancı dil hazırlık eğitimi var mı?
Hukuk Fakültesinde, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır.
Kayıt yenileme işlemini ne zaman, nasıl yapmam gerekiyor?
Her Eğitim-Öğretim yılı başında Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci
Otomasyon Sisteminden, sorumlu olduğunuz derslere kayıt yapmanız gerekmektedir.
Kayıt yenileme süresi geçtikten sonra kayıt yaptırabilir miyim?
Her Eğitim-Öğretim yılı başında Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci
Otomasyon Sisteminden, sorumlu olduğunuz derslere kayıt yapmanız gerekmektedir. Kayıt
yenileme işlemini yaptırmayan öğrenciler hakkında, İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliğinin 9. maddesinin 2. fıkrası uygulanmaktadır.
Askerlik şubemden yazı geldi, askerliğimi nasıl tecil ettirebilirim?
Sizin yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Askerlik çağına gelmiş erkek öğrencilerimizin
askerlik durum belgeleri bağlı bulundukları askerlik şubelerine her yıl Temmuz ayı içerisinde
gönderilmektedir.

Hukuk Fakültesinde birinci öğretim ve ikinci öğretim programları arasında herhangi bir
fark var mı?
Birinci ve ikinci öğretim programları arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Birinci öğretim
dersleri 08:30-17:00, ikinci öğretim dersleri 17:00-20:50 saatleri arasında yapılmakta olup, dersi
veren Öğretim Üyeleri’ de aynıdır. Mezun olan öğrencilerimizin lisans diplomalarında da herhangi
bir fark bulunmamaktadır.

Dikey Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim?
Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları içinden ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
sonucunda Fakültemize kayıt yapmaya hak kazanan adaylar yararlanmaktadır. Bu öğrenciler 1.
sınıftan öğrenimlerine başlamakla birlikte, talep etmeleri ve gerekli şartları taşımaları halinde yine
1. sınıfta okutulan Hukuk Başlangıcı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İktisat ve Yabancı
Dil derslerinden muaf tutulabilmektedir.

ÇİFT ANADAL-YANDAL PROGRAMLARI
Hukuk Fakültesinde çift anadal / yandal imkânı var mıdır? Hangi programlar arasında
yapılabiliyor? Özel şartı var mıdır?
Fakültemizde 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren İktisat Fakültesinden (2), Siyasal Bilgiler
Fakültesinden (6), İşletme Fakültesinden (2), Edebiyat Fakültesinden (2), İlahiyat Fakültesinden (2)
çift anadal programına öğrenci kabul edilecektir. Çift anadal programına başvuran öğrencilerin
üniversite giriş puanının fakültemizin o yılki (TM-2) giriş taban puanına eşit veya üzerinde olması
koşulunu sağlaması gerekmektedir. Yandal programına ise İktisat Fakültesinden Türkçe ve
İngilizce bölümlerinden 1’er, Siyasal Bilgiler Fakültesinden Kamu yönetimi ve Uluslararası İlişkiler
bölümlerinden 1’er, İşletme Fakültesinden İşletme bölümünden 1, Edebiyat Fakültesinden Felsefe
ve Psikoloji bölümlerinden 1’er öğrenci kabul edilmektedir.

LİSANS DERSLERİ
Fakültenizin eğitim dili Türkçe midir?
Fakültemizin eğitim dili Türkçe olup Almanca ve İngilizce olarak okutulan seçimlik derslerimiz
bulunmaktadır.
Fakültenizde dersler teorik mi, uygulamalı mı verilmektedir?
Fakültemizde dersler teorik ve pratik çalışma olarak yürütülmektedir.
Derslerime ait sınav notlarımı göremiyorum?
Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmanız gerekmektedir.
Sınav listesinde adımı göremiyorum?
Böyle bir durumda kayıt yenileme döneminde o dersle ilgili bir kayıt yaptırmamış iseniz sınav
listelerinde adınız görünmeyecektir. Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmanız gerekmektedir.
Derslerime ait Başarı Notumu (Harf Notumu) sınav sonucu açıklamasına rağmen hâlâ
göremiyorum?
Başarı notunuz, dersi veren Öğretim Üyesi tarafından BDS (bağıl sisteme) çevrilmemiştir, bu
yüzden başarı notunuzun harf olarak karşılığını göremezsiniz.
Ara Sınavlara giremedim, geldiğimde bunların hepsine girebilir miyim?
Ara sınavlara giremeyen öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinin sınavlar ile ilgili 24. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen hallerde mazeret vizelerine
girebilirler.
Yatay Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim?
Yatay geçiş ile ilgili işlemler www.istanbul.edu.tr/oidb web sayfasında bulunan İstanbul Üniversitesi
Kurum içi ve Kurumlar arası Yatay Geçiş Yönergesindeki şartlar doğrultusunda yürütülmektedir.
Buradan bilgi alabilirsiniz.
Sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim?
Fakültemizde yapılan ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri, sınavların başlangıç
tarihlerinden bir ay öncesinde http://hukuk.istanbul.edu.tr web sayfamızda duyurular ve sınav
tarihleri bölümünde yayınlanmaktadır.
Sınava giremedim, raporum var, bu halde sınava girebilir miyim?
Eğer giremediğiniz sınav ara sınav ise mazeretinizi belgelendirmeniz ve bir dilekçe ile Fakültemiz
Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmanız gerekmektedir. Giremediğiniz sınav bitirme veya bütünleme
sınavı ise bu sınavlara ait mazeret sınavı yapılmamaktadır.
Kaç dersten bütünleme sınavına girebilirim?
Bütünleme sınavlarında bir ders sınırı bulunmamaktadır. Eğitim-Öğretim yılı başında kayıt
yaptırdığınız derslerden, yapılan bitirme sınavlarında başarısız olmuşsanız, başarısız derslerinizin
tümünün bütünleme sınavlarına girebilirsiniz.

A dersinden 100 üzerinden XY almıştım ancak daha yüksek not bekliyordum, kâğıdımın
yeniden incelenmesini isteyebilir miyim?
Sınavına girdiğiniz bir dersten beklediğinizden daha düşük bir not aldığınızı düşünüyorsanız
İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin sınavlar ile ilgili 27.
maddesinde belirtilen şekilde Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden sınav notunuza itiraz
edebilirsiniz.
Girmiş olduğum dersin sınav sonucu hâlâ açıklanmamış durumda, sınav sonucum ne
zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin sınavlar ile ilgili 21.
maddesinin 5. fıkrası uyarınca dönemlik derslerde sınav tarihinden itibaren yedi gün; yıllık derslerde
ise on dört gün içinde ilgili dersin sorumlu Öğretim Üyeleri tarafından ilân edilir.
Mazeret sınavları ara sınavlardan sonra kaç gün içerisinde yapılmaktadır?
Fakültemizde mazeret sınavları ara sınavların bitiminden bir hafta sonra yapılmaktadır.

DERS GEÇME NOTU - AGNO
Hukuk Fakültesinde geçme notu kaçtır? Sınıf geçmek için ortalamanın kaç olması
gereklidir?
İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 23. maddesinin 2. fıkrası
"(Değişik:RG-10/7/2013-28703) AGNO'su yarıyıl esası uygulamasında birbirini takip eden iki
yarıyıl, yıl esası uygulamasında ise birbirini takip eden iki yıl (Ek ibare:RG-29/8/2020- 31228)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri hariç 1.80'in altında kalan öğrenciler başarısız
duruma düşerler. Bu alt sınır ilgili birim kurulu kararıyla yükseltilebilir. Başarısız öğrenciler
yeni zorunlu ders alamaz, ancak bir üst dönemden seçmeli ders alabilirler......" denilmekte
olup, Fakültemizde uygulanan sisteme göre Bitirme ve Bütünleme sınavından 100 üzerinden en az
50 puan almış olmanız gerekmektedir. Yalnız başarı notunuzun hesaplanmasında ara sınav
notunuzun % 30’u bitirme ve bütünleme sınav notunuzun % 70’i sizin not ortalamanızı
oluşturmakta, bunun yanında sınıf ortalaması da sizin sınıf içi başarınızı belirlemekte ve bir üst
sınıfa geçmeniz için gereken AGNO’nuzu oluşturmaktadır.

Fakültenizde üst sınıftan ders alma durumu var mıdır? Hangi derslerdir?
Hukuk Fakültesinde üst sınıftan ders alma yoktur. Eğitim-Öğretim yılı başında kayıt yaptırdığınız
derslerinizin yıl içinde açılan sınavlarına girebilirsiniz.

BURSLAR
Fakültenize kayıt yaptıran öğrencilerin yararlanabileceği burs imkânları nelerdir?
Fakültemize bağlı vakıflardan ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere karşılıksız burs imkânı
sağlanmaktadır. 2019-2020 yılında karşılıksız burs verdiğimiz öğrenci sayıları;
Vedat Ardahan Vakfı, Lisans öğrenci bursu

459

Vedat Ardahan Vakfı, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci bursu

55

Tinçel Kültür Vakfı, Lisans öğrenci kitap ve mali yardım

497

Prof Tahir Taner Vakfı, Lisans öğrenci bursu

50

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü KYK Burs

63

Kemal Halil Tanır Vakfı

10

Burs almak için hangi Vakıflara müracaat etmem gerekiyor?
İ.Ü. Hukuk Fakültesi öğrencilerine 9 ay boyunca karşılıksız burs veren Vakıflar: Vedat Ardahan
Vakfı, Prof. Tahir Taner Vakfı ve Kemal Halil Tanır Vakfı olup, kitap yardımı adı altında maddi
destek sadece Tinçel Kültür Vakfı’ndan yapılmaktadır.
YKS’de Türkiye sıralamasında ilk 1000 içindeyim. Burs alabilir miyim?
YKS’de yerleştiği puan türünde ilk bine giren ve Fakültemizi tercih eden
öğrencilerimize aşağıda belirtilen maddi destekler sağlanmaktadır.
Vedat Ardahan Vakfından normal eğitim süresi boyunca (dört yıl) başarılarının devamı
kaydıyla 900,00 TL başarı bursu (Ekim/Haziran, 9 ay) ve Tinçel Kültür Vakfından bir defalık
2.750,00 TL başlangıç desteği. Birinci sınıftan sonra başarıları devam edenlere normal eğitim
süresi boyunca her dönem için 1.200,00 TL kitap yardımı sağlanacaktır. (Bu miktarlar vakıflar
tarafından günün koşullarına göre her eğitim ve öğretim yılı başında arttırılmaktadır.)
YKS’de Üniversitemize yerleştiği puan türünden (dil Puanı ile yerleşenler hariç) ilk beş yüze
girip Fakültemize yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere normal eğitim süresi boyunca (dört yıl)
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından İstanbul’da barınma desteği sağlanmakta ve öğrenci
yemekhanelerinden yemek ve kahvaltı ihtiyaçları ücretsiz karşılanmaktadır.
YKS’de yerleştiği puan türünde ilk beş yüze giren, Fakültemize yerleşen ve kayıt yaptıran
öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından dizüstü bilgisayar verilmektedir.
YKS’de Türkiye sıralamasında ilk bin ile bin beş yüz içerisindeyim. Burs alabilir miyim?
YKS’de yerleştiği puan türünde ilk bin ile bin beş yüz arasına girip de Fakültemizi tercih
eden öğrencilerimize ise aşağıdaki maddi destekler sağlanmaktadır.
a) Tinçel Kültür Vakfından bir seferlik 2.300,00 TL başlangıç desteği.
b) Bu öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi olmaları halinde Dekanlığımız bünyesindeki Vakıflardan
süreli burs alma imkânı.
Burs başvurularını ne zaman yapabilirim?
Hukuk Fakültesine kayıt yaptıran 1. Sınıf öğrencileri Fakültemiz web sayfasında yapılacak
duyuruyu takip etmeli ve burs başvuru formuna talep olunan belgeleri ekleyerek başvurabilirler.
Ara sınıfta okuyan öğrenciler ise, (Alttan dersi olmamak ve herhangi bir kurumdan burs almamak
kaydı ile) eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte izleyen 15 gün içinde, Kirazlı Mescit
Sokak No:46 Fatih-İstanbul adresinde bulunan Vakıf Merkezi’ne giderek burs başvuru formlarını
teslim ederek başvuruda bulunabileceklerdir.
Burslara kimler başvurabilir?
Fakültemize yeni kayıt yaptıran ve ihtiyaç sahibi öğrenciler ile ara sınıfta okuyan başarılı ve ihtiyaç
sahibi öğrenciler.
Burs başvurusu yaptıktan sonra burs çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenebilirim?
Başvurular tamamlandıktan sonra Fakültemiz öğretim görevlilerinden oluşan Burs Komisyonunca
mülakat yapılmaktadır. Mülakat sonrasında burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi Fakülte
web sayfasında ve Fakültede bulunan ilan panolarında ilan edilmektedir.

Bursların devam etme şartları nelerdir?
Fakültemiz Vakıflarından karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrencilerin yıl sonunda herhangi
bir dersten (F) almamış olmama koşuluyla bir üst sınıfa geçtiklerinde bursları devam eder.
Tinçel Kültür Vakfından kitap yardımı alıyorum. Alttan dersim yok, kitap yardımım devam
edecek mi?
Tinçel Kültür Vakfı kitap yardımı ve mail yardımlar bir defaya mahsus olduğundan başvurularınızı
her yıl yenilemek durumundasınız.
Alttan bir dersim kaldı. Bursum devam edecek mi?
Hayır, bursların devamı vakıf senetlerinde belirtilen başarı şartlarına bağlıdır. Ancak, bursu kesilen
ve ihtiyaç sahibi olan öğrenciler Tinçel kitap yardımında yeniden değerlendirilmek üzere
başvurabilirler.
Aynı anda birkaç yerden burs alabilir miyim?
Vakıflardan burs alan öğrencilerin başka kurum ve kuruluşlardan burs almama şartı aranmaktadır.

ERASMUS – FARABİ – MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Fakültenizde hangi değişim programları bulunmaktadır?
Üniversitemiz ve Fakültemiz bünyesinde yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde Erasmus +, Farabi
ve Mevlana değişim programları bulunmaktadır.
Erasmus Plus (+) Programı Nedir?
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona
eren, Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe
destekleri, 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında devam edecektir.
Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020
Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar
sunmayı amaçlamaktadır.
Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim
kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Erasmus+ faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve
kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve
kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Ulusal Ajans’a ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan
Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul
edilmemektedir.
Detaylı bilgilere https://erasmus.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşabilirsiniz
Farabi Programı
Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci
ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi
kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam
etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller
tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.
Detaylı bilgilere https://farabi.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşabilirsiniz

Mevlana Programı
Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve
bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime
başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Detaylı bilgilere https://mevlana.istanbul.edu.tr/tr/ adresinden ulaşılabilirsiniz.

KÜTÜPHANENİN KULLANIMI HAKKINDA
Kütüphaneden kimler faydalanabilir?
Üniversitemiz öğrencileri, idari ve akademik personeli yararlanabilmektedir. Diğer kullanıcılar ise
ödünç alma dışında kaynaklardan kütüphane içinde faydalanabilmektedirler.

Kütüphaneye engelli ve özel gereksinimli öğrenciler ve diğer kullanıcıların
fiziksel erişimi nasıl sağlanıyor?
Fakülte kütüphanemiz, erişilebilirdir. Kapı girişlerindeki rampalar, tekerlekli sandalye kullanan
kişilerin, kütüphaneye erişimine imkan vermektedir.

Kütüphaneden engelli ve özel gereksinimli öğrenciler ve diğer kullanıcılar nasıl
yararlanabiliyor?
Kütüphane personeli engelli ve özel gereksinimli öğrencilere ve diğer kullanıcılara kaynaklara
erişim konusunda yardımcı olmakta ve yönlendirmelerde bulunmaktadır.

Kütüphaneden faydalanmam için üyelik gerekiyor mu ?
Hayır gerekmiyor.

Kütüphane kataloğunda nasıl katalog taraması yapabilirim?
http://kutuphane.istanbul.edu.tr/ adresinde kütüphane otomasyon sisteminden 7 gün 24 saat online
yapabilirsiniz. Katalog taramada size sunulan erişim uçlarından ( başlık, yazar, konu, ISSN/ISBN,
dergi adı, yer no., kelime vb.) birini seçerek taramanızı yapabilirsiniz. Araştırma yaptığınız taramaya
ilişkin kayıtlar kütüphanemizde mevcutsa ekrana bir liste gelecektir. Gelen tarama sonuç
listesinden size uygun olan linke tıklayarak kayıt içeriğine ulaşırsınız. Eğer aradığınız kaynak
kütüphanede bulunmuyorsa, sonuç bulunamadı mesajı ekranda görünecektir.

Kütüphane içerisinde kütüphane kataloğunu tarayabileceğim bilgisayarlar mevcut mu?
Kütüphane giriş katında ve alt katta tarama yapabilmeniz için bilgisayarlar mevcuttur.

Kütüphane kaynaklarına nasıl ulaşabilirim?
Katalog taraması yaptıktan sonra İstek Yayın Fişini doldurup öğrenci kimliğinizi personele teslim
ederek mesai saatleri içerisinde yayınlardan faydalanabilirsiniz.
Alt kata giriş imkânına sahip kullanıcılar ise, kitaplara kendileri ulaşabilmektedir.

Kütüphanede hangi kaynakların olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Kütüphane materyallerin (kitap, tez ve dergi) tamamının künye bilgileri elektronik ortamda mevcut
olup http://kutuphane.istanbul.edu.tr/ adresinde öğrenebilirsiniz.

Kütüphanede bulunan nadir eserlerden nasıl faydalanabilirim?
Kütüphanemizin
koleksiyonunda
önemli
bir
yere
sahip
olan
nadir
eserlere
http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/ adresinden 7 gün 24 saat online tarama
yapılabilmektedir. Katalog tarama alanında materyale ait başlık veya yazar bilgilerinden hareketle
aranılan materyale ulaşılabilmektedir. Bulunan nadir eserin PDF formatındaki tam metin taranmış
hali“Tam Metin İçin Tıklayınız” sekmesinden bilgisayarınıza indirebilmektedir.

Kütüphanede fotokopi, çıktı ve benzeri hizmetler var mı?
Fotokopi kartı personelden temin ederek kütüphane giriş katında ve alt katta fotokopi makinalarında
fotokopi çekebilirsiniz.

Kütüphanedeki kaynakları kimler ödünç alabilir?
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademik personeli ödünç alabilir.

Kütüphaneden kaç kitap ödünç alabilirim ve ödünç alma süresi kaç gündür?
İ.Ü. Hukuk Fakültesi Akademik personeli 20 kitap 30 gün süre ile ödünç alabilir.

Kütüphanedeki her türlü kaynağı ödünç almam mümkün mü?
Referans kaynakları, ansiklopediler gibi danışma kaynakları ile tezler ve süreli yayınlar sadece
kütüphane içi kullanımına açık olup ödünç verilemezler.

Ödünç aldığım kaynakların süresini kütüphaneye gelmeden uzatabilir miyim?
Üzerinizde iadesi gecikmiş bir kaynak varsa ya da uzatma işlemi yapmak istediğiniz kaynak bir
başka kullanıcı tarafından ayırtılmış ise sistem uzatma işlemine izin vermeyecektir. Söz konusu
durumlar mevcut değilse http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/ kütüphane hesabım
bölümünde kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak her bir kaynak için 2 kez süre uzatma işlemi
yapabilirsiniz.

Ödünç alınan kitabın kaybolması ya da zarar görmesi durumunda ne yapmalıyım?
Ödünç aldığınız bir kitabı kaybederseniz ya da kullanılamayacak şekilde zarar görürse öncelikle
kitabın birebir aynısının sağlanması gerekir.

Ödünç aldığım kütüphane materyalini bir başkası iade edebilir mi?
Zorunlu haller dışında iade işlemini kendiniz yapmalısınız.

Aradığım kitap ödünç alınmış, kimin aldığını öğrenebilir miyim?
Kütüphane ödünç bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.

Kütüphane kaynakları dışarı çıkarılabilir mi?
Kütüphane kaynakları, ödünç alma işlemi yapılmadan dışarı çıkarılamaz.

Elektronik kaynaklara nasıl ulaşabilirim?
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sayfasından
https://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden
E-Kaynaklar bölümünde :
Abone Veritabanları : https://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/content/abone-veritabanlari/tum-liste
E-Kitaplar : https://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/content/e-kitaplar/e-kitaplar
Deneme Veritabanları : https://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/content/deneme-veritabanlari/denemeveritabanlari
Online Eğitimler/Webinarlar : https://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/content/online-egitimlerwebinarlar/online-egitimler~2F-webinarlar
Pandemi Dönemi Açık E-Kaynaklar : https://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/content/e-kaynaklarimizve-covid-19-bilgi-kaynaklari/abone-olunan-veritabanlari
Elektronik Dergi Tarama : https://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=7666e6fa-3a584aa1-9044-dba4c8410c42%40sessionmgr4007
İ.Ü. Elektronik Dergiler :
https://dergipark.org.tr/tr/search?section=journal&aggs%5Bpublisher.id%5D%5B0%5D=4
Ulusal Tez Merkezi : https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
Açık Erişim Veritabanları : https://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/content/e-kaynaklar/acikerisim-veritabanlari

Kütüphaneye yiyecek/içecekle girilir mi?




Kütüphane ortak çalışma alanlarının, ekipmanların ve koleksiyonların korunması,
Koku, gürültü ve kirlilik oluşumunun önlenmesi,
Temiz ve bakımlı çalışma alanlarının sürekliliğinin sağlanması adına;

Kütüphanelere, yiyecek ürünleri ya da içecekle (su hariç) girilemez.

Kütüphanede yer tutulabilir mi?
Kütüphanede kişisel eşyalar ile (kitap, defter vs.) rezerve amaçlı yer tutulamaz. 30 dakika boyunca
kullanılmayan masaları bir başka kullanıcı kullanabilir.

Kütüphanede unutulan ya da kaybolan eşyalar için ne yapılabilir?
Kütüphanede unutulan ya da kaybolan eşyaların sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Kütüphaneye bavul ve valiz türü bagaj eşyaları ile girilir mi veya emanet bırakılır mı?
Hayır. Kütüphaneye bavul ve valiz türü bagaj eşyaları ile girilmez ve emanet bırakılamaz.

Kütüphanede cep telefonu kullanılabilir mi?
Hayır. Kütüphane içinde cep telefonları sessiz konuma alınmalıdır. Görüşmeler kütüphanenin
dışında yapılmalı ve de kütüphanenin "sessiz" ortamının korunabilmesi için kullanıcıların sessiz
çalışması ve diğer kullanıcıların haklarına saygılı olmaları gerekmektedir.

FAKÜLTEYE ULAŞIM İMKÂNLARI

Fakülteye nasıl ulaşabilirim?
Fakültemiz, İstanbul’un merkezinde yer aldığından birçok ulaşım imkânı bulunmaktadır.
Anadolu yakasından vapurla gelmek isteyenler, Kabataş, Karaköy, Eminönü vapur iskelelerine
vardıklarında, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattını (T1) kullanarak, İstanbul Üniversitesi
durağında inerek, 10 dakikalık yürüyüş mesafesiyle Hukuk Fakültesine ulaşabilirler.
Marmaray’ı kullanmak isteyenler ise, Gebze –Halkalı arasında faaliyet gösteren metroya binip,
Yenikapı durağında inip, oradan Yenikapı-Hacıosman (M2) metro hattını kullanarak, İstanbul
Üniversitesi durağında inerek, 10 dakikalık yürüyüş mesafesiyle Hukuk Fakültesine
ulaşabilirler.
İETT’ye tabi otobüslerle gelmek isteyenler ise, aşağıda listelenen hatları kullanabilirler
36A CEBECİ - VEZNECİLER
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER
37Y ÇIRÇIR METRO/YILDIZTABYA - VEZNECİLER
77A ŞİŞLİ - VEZNECİLER
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER

37Y ÇIRÇIR METRO/YILDIZTABYA - VEZNECİLER
36V YAYLA MAHALLESİ - VEZNECİLER
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER
77A ŞİŞLİ - VEZNECİLER
37Y ÇIRÇIR METRO/YILDIZTABYA - VEZNECİLER
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER

