
T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ KAYITLARI 

• Üniversitemizde kayıt işlemleri e-kayıt olarak yapılmaktadır.
• Zorunlu ve/veya tercih nedeniyle e-kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz belirlenen kayıt tarihlerinde 

Üniversitemiz Ataköy yerleşkesine şahsen gelerek kayıt işlemlerini yapabilirler.
• Kayıt işlemlerinde, özel koşulları bulunan bölümler (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil 

Havacılık Kabin Hizmetleri, Uçak Teknolojisi ve Uçuş Harekat Yöneticiliği Programları) 
dışında evrak teslimi gerekmemektedir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

• Milli Eğitim Bakanlığı'ndan lise mezuniyet bilgisi alınamayan (e-Devlet üzerinde lise 
mezuniyetine ilişkin bilgisi bulunmayan) öğrencilerin, liseden mezun olduklarına ilişkin 
diplomalarını kayıt esnasında şahsen ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun 
olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde 
yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin 
belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl 
kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları 
silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların 
kayıtları yapılmayacaktır.

• Öğretim dili İngilizce olan programlara yerleşen öğrencilerimiz öncelikle Yabancı Dil Seviye 
Tespit Sınavına (YDSTS) girerler. Bu sınavda en az 40 ve üzeri alan öğrenciler Yabancı Dil 
Yeterlilik Sınavı (YDYS)’na girmeye hak kazanırlar. Sınavın yeri ve saati ile ilgili bilgiler
için https://ydb.iku.edu.tr internet adresindeki "Duyurular" bölümünü takip ediniz. Ayrıntılı bilgi için 
lütfen tıklayın...

• Öğretim dili Türkçe olan programlara yerleşen ve "Zorunlu İngilizce" derslerinden muaf olmak 
isteyen öğrencilerimiz için Öğretim Dili Türkçe olan Programlar için Yabancı Dil Muafiyet 
Sınavı planlanmıştır. Bu sınava girerek sınavda 60-69 arası not alan öğrenciler sadece Yabancı 
Dil I dersinden, 70 ve üzeri alan öğrenciler ise Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf 
olur. Sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler https://ydb.iku.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıntılı 
bilgi için lütfen tıklayın...

• Sınav planlamaları için https://ydb.iku.edu.tr web sitesinin ana sayfasında
bulunan “Duyurular” bölümünü takip edebilirsiniz.
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