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1. 29 MAYIS-YÖS 2019 BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
Başvuru Tarihi
17 Haziran 2019 Pazartesi – 5 Temmuz 2019 Cuma
Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavına Çağrılacak Adayların İlanı
10 Temmuz 2019 Çarşamba
Mülakat Sınavı Tarihi
25 Temmuz 2019 Perşembe – 26 Temmuz 2019 Cuma
Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı
30 Temmuz 2019 Salı
Kayıt Tarihi
Yerleştirme sonuçları ve kayıt tarihi Mülakat Sınavı’ndan sonra İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi web
sitesinde (www.29mayis.edu.tr) ilan edilecektir.
Adres
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Elmalıkent Yerleşkesi
Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4
Ümraniye/İSTANBUL/ TÜRKİYE
Tel (+90216) 474 08 60
Faks (+90216) 474 08 75
e-mail: yosbasvuru@29mayis.edu.tr
2. GENEL BİLGİLER
2.1. Bu kılavuz, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim görme
amacıyla başvuruda bulunup “Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı”na katılacak adayların uymak
zorunda oldukları kuralları kapsar.
2.2. “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı 2019” (29 MAYIS-YÖS
2019) mülakat şeklinde yapılacaktır.
2.3. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, kontenjanlarını doldurup doldurmamakta serbesttir.
2.4. “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı 2019” (29 MAYIS-YÖS
2019) sonuçlarına göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi programlarına yerleştirilen öğrencilere
sağlanacak burs, yurt, genel sağlık sigortası (GSS) vb. imkânlar ile öğrenim ücretleri ve özel koşullar
“8. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Programlarının Yurtdışı Öğrenci Kontenjanları,
Sağlanacak İmkânlar ve Özel Koşullar” başlığını taşıyan “Tablo 1”de açıklanmıştır.
2.5. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama,
yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosu ve

Yönetim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, İstanbul 29
Mayıs Üniversitesi tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için İstanbul 29 Mayıs
Üniversitesi Senatosu tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

3. BAŞVURU KOŞULLARI
3.1. Aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilmez:
a) T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar
hariç).
b) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna
sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim
alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç).
c) Doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı
bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar hariç).
d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
e) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde
öğrenimlerini gören T.C. uyruklular.
f) Türkiye'deki bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla,
önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya Türkiye’deki üniversitelerin yaptıkları sınavlarda sahtekârlık
yaptıkları saptananlar.
g) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım
olarak çıkarılmış bulunan kişiler.
Bu adaylar sınava girseler dahi aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır.
3.2. Ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;
1) Tam burslu kontenjanlara 01.01.1997 tarihi ve sonrasında doğmuş olan Afganistan, Arnavutluk,
Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Kosova, Makedonya, Özbekistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna
ve Yunanistan vatandaşı adaylar başvurabilir.
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, İslam ve Din Bilimleri Lisans programına belirtilen
ülkelere ilave olarak Suriye ve Irak vatandaşı adaylar da başvurabilir.
a) Adayların lise mezuniyet derecesinin en az, 5 üzerinden 4, 10 üzerinden 8 veya 100 üzerinden 75
olması gerekir.
b) Adayların Türkiye’de yükseköğrenim yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu
bulunmamalıdır.
2) %50 burslu kontenjanlara ise, aşağıda belirtilen adaylar başvurabilir:
a) Yabancı uyruklu olanlar.
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar
ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanunu Uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını
belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya

dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır" hükmü
bulunmakta olup, adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemeleri yararlı olur).
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu
durumdaki çift uyruklular.
d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil).
e) GCE AL sınav sonuçlarına sahip olmaları kaydıyla, KKTC uyruklu olup KKTC'de ikamet eden
ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlamış olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej
ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alanlar.
4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
4.1 Tam doldurulmuş Başvuru Formu (Başvuru Formunu indirmek için: .doc .zip).
4.2 Lise diplomasının / geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi.
4.3 Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi”
ve Türkçe tercümesi (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden
alınabilir; en geç sınava gelirken getirilmelidir).
4.4 Not Belgesi’nin (Transkript) fotokopisi ve Türkçe tercümesi (Not belgesi, adayın lisede aldığı
dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, ilgili okul tarafından onaylanmış belgedir).
4.5 Varsa, a) Türkiye’deki üniversiteler tarafından yapılmış olan 2018-2019 veya 2019-2020 akademik
yılı “Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS)” sonuç belgelerinin fotokopileri.
b) Adayın öğrenim gördüğü ülkenin ulusal üniversiteye giriş sınavı veya uluslararası sınavlarının sonuç
belgelerinin fotokopi ve tercümeleri.
4.6 Pasaportun kimlik bilgilerini, verildiği yer ve tarihini, geçerlik süresini gösteren sayfaların
fotokopileri.
4.7 1 adet vesikalık fotoğraf.
NOT: Üniversitemiz “Yurtdışı Öğrenci Kabul Sınavı”na çağırılan adaylar bu belgelerin asıllarını
yanlarında bulundurmalıdır (sınav öncesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca incelenecektir).

5. BAŞVURU İŞLEMLERİ
5.1 Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular başvuru tarihlerinde Üniversitenin web sayfasında
(www.29mayis.edu.tr) yer alacak olan “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme
Sınavı 2019 Başvuru Sistemi” üzerinden “Başvuru Formu” doldurulup “Başvuru İçin Gerekli Belgeler”
pdf formatında eklenerek yapılacaktır. Başvuru ve sınav için ücret alınmaz. Gerekli belgelerin eksik
olması veya 5 Temmuz 2019 tarihinden sonra yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılır.
5.2. Başvuru formuna girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu
adaylara aittir. Kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden,
kısaltma yapılmadan girilmelidir.

5.3. Başvuru formunda ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir.
Bu fotoğraf sınav giriş belgesinde, kayıt işlemlerinde ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer
alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır.
6. SINAV (MÜLAKAT SINAVI)
6.1 Adayların, sınav günü, saat 09.00'dan itibaren kimlik kontrolleri yapılacak ve Sınava Giriş Belgeleri
verilecektir. Sınava girerken adayların Sınav Giriş Belgesini yanlarında bulundurmaları zorunludur.
6.2 “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı 2019” (29 MAYIS-YÖS
2019) 25 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 09.00’da başlatılacaktır.
6.3 “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı 2019” (29 MAYIS-YÖS
2019) mülakat şeklinde yapılacaktır. Mülakatta adayların kendilerini ifade etme ve muhakeme
kabiliyetleri, başvurdukları programa ilgileri, lisans eğitiminin gerektireceği genel kültür düzeyleri
değerlendirilecektir. Sınav sonuçlarının belirlenmesinde, adayların varsa Türkiye’deki üniversiteler
tarafından yapılmış olan 2018-2019 veya 2019-2020 akademik yılı yabancı öğrenci sınavlarından
aldıkları puanlar da dikkate alınacaktır.
6.4 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı’ndan (29 MAYIS-YÖS 2019)
100 üzerinden 60 puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılır ve yerleştirmede dikkate alınmaz.
Başarılı olan adaylar kontenjan dahilinde tercih ettikleri programa yerleştirilirler.
7. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
7.1. Sınav sonuçları İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi web sitesinde (www.29mayis.edu.tr) ilan edilecektir.

8. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARININ YURTDIŞI
ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, SAĞLANACAK İMKÂNLAR VE ÖZEL KOŞULLAR

8.1 Tablo 1 KONTENJAN ve SAĞLANAN IMKANLAR SEMASI

PROGRAM ADI

Süre
(Yıl)

Öğretim Dili

Kontenjan

Öğrenim
Ücreti
(KDV
dahil)

Sağlanacak İmkanlar

Özel Koşullar

Edebiyat Fakültesi
Felsefe (Tam Burslu)

Felsefe (%50 Burslu)

4

En az %30
İngilizce

4

En az %30
İngilizce

2

-

5

7000 $
(%50 3500 $)

Tarih (Tam Burslu)

4

En az %30
İngilizce

2

-

Tarih (%50 Burslu)

4

En az %30
İngilizce

5

7000 $
(%50 3500 $)

Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)

4

En az %30
İngilizce

2

-

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)

4

En az %30
İngilizce

5

7000 $
(%50 3500 $)

4

En az %30
İngilizce

Psikoloji (Tam Burslu)

2

-

*Öğrenci yurdunda ücretsiz konaklama (günde 3 öğün yemek dahil)
*Aylık 350 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

1, 3, 7, 12, 14

*Öğrenci yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
* Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

2, 4, 9, 11, 13, 14

*Öğrenci yurdunda ücretsiz konaklama (günde 3 öğün yemek dahil)
*Aylık 350 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

1, 3, 7, 12, 14

*Öğrenci yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

2, 4, 9, 11, 13, 14

*Öğrenci yurdunda ücretsiz konaklama (günde 3 öğün yemek dahil)
*Aylık 350 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

1, 3, 7, 12, 14

*Öğrenci yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

2, 4, 9, 11, 13, 14

*Öğrenci yurdunda ücretsiz konaklama (günde 3 öğün yemek dahil)
*Aylık 350 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

1, 3, 7, 12, 14

Psikoloji (%50 Burslu)

4

En az %30
İngilizce

5

7000 $
(%50 3500 $)

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
(Tam Burslu)

4

İngilizce

2

-

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
(%50 Burslu)

4

İngilizce

5

7000 $
(%50 3500 $)

Mütercim Tercümanlık (Arapça)
(Tam Burslu)

4

En az %30
Arapça

2

-

Mütercim Tercümanlık (Arapça)
(%50 Burslu)

4

En az %30
Arapça

5

7000 $
(%50 3500 $)

*Öğrenci yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı
* Öğrenci yurdunda ücretsiz konaklama (günde 3 öğün yemek dahil)
*Aylık 350 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

2, 4, 9, 11, 13, 14

1, 3, 5, 12, 14

*Öğrenci yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

2, 4, 6, 11, 13, 14

*Öğrenci yurdunda ücretsiz konaklama (günde 3 öğün yemek dahil)
*Aylık 350 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

1, 3, 8, 12, 14

*Öğrenci yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

2, 4, 10, 11, 13,
14

*Öğrenci yurdunda ücretsiz konaklama (günde 3 öğün yemek dahil)
*Aylık 350 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

1, 3, 8, 12, 14

*Öğrenci yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

2, 4, 10, 11, 13,
14

Uluslararası İslamve Din Bilimleri Fakültesi
İslam ve Din Bilimleri
(Tam Burslu)

4

En az %30
Arapça

2

İslam ve Din Bilimleri
(%50 Burslu)

4

En az %30
Arapça

5

7000 $
(%50 3500 $)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
(Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
(% 50 Burslu)

4

4

İngilizce

İngilizce

2

5

Ekonomi (Tam Burslu)

4

İngilizce

2

Ekonomi (% 50 Burslu)

4

İngilizce

5

Sosyal Hizmet (Tam Burslu)

4

Türkçe

2

Sosyal Hizmet (% 50 Burslu)

4

Türkçe

5

9000 $
(%50 4500 $)

9000 $
(%50 4500 $)

9000 $
(%50 4500 $)

*Öğrenci yurdunda ücretsiz konaklama (günde 3 öğün yemek dahil)
*Aylık 350 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

1, 3, 5, 12, 14

*Öğrenci yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

2, 4, 6, 11, 13, 14

*Öğrenci yurdunda ücretsiz konaklama (günde 3 öğün yemek dahil)
*Aylık 350 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

1, 3, 5, 12, 14

*Öğrenci yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

2, 4, 6, 11, 13, 14

* Öğrenci yurdunda ücretsiz konaklama (günde 3 öğün yemek dahil)
*Aylık 350 TL Destek Bursu (10 ay)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

1, 3, 5, 12, 14

*Öğrenci yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç)
*Genel Sağlık Sigortası
*Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı

2, 4, 6, 11, 13, 14

ÖZEL KOŞULLAR VE SAĞLANACAK İMKÂNLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Ö.K.1.Kılavuzun “3. BAŞVURU KOŞULLARI” başlığı altında yer alan 3.2 numaralı maddenin 1. alt başlığındaki şartları taşıyan öğrenci adayları başvurabilir.
Ö.K.2. Kılavuzun “3. BAŞVURU KOŞULLARI” başlığı altında yer alan 3.2. numaralı maddenin 2. alt başlığındaki şartları taşıyan öğrenci adayları
başvurabilir.
Ö.K.3. Üniversitemizin tam burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrenciler lisans öğrenimi süresince 10 yarıyıl ve 5, 7, 8 numaralı özel koşullarda açıklanan
yabancı dil hazırlık sürelerince, 14 numaralı özel koşulda açıklanan türden disiplin cezası alınmaması ve bütün derslerden asgari devam şartının yerine
getirilmesi koşuluyla öğrenim ücretinin tamamından muaftır. Ancak, nakit burs, ücretsiz/indirimli yurt v.b. hakları olan öğrenci 9 ve 10. yarıyıllarda bu
imkanlardan yararlanamaz. “Destek Bursu”nun devam etmesi, hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 70, lisans
sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması koşuluna bağlıdır. Hazırlık programının herhangi bir çeyreğinde /
kurunda asgari devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, izleyen kur / çeyrek sürecince, devamsızlık son çeyrekte / kurda ise lisans döneminin ilk iki ayında;
lisans programının herhangi bir dersinde asgari devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci izleyen yarıyılda nakit bursundan yararlanamaz. Hazırlık sınıfı
öğrencisinin eğitim-öğretim yılı boyunca yapabileceği azami devamsızlık süresini doldurduğu belirlenirse, o yıl sonuna kadar ücretsiz yurt hakkını da kaybeder.
Lisans öğrencisi, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen sağlık ve benzeri geçerli mazereti olmaksızın herhangi bir derste asgari devam koşulunu
yerine getirmemesi durumunda, müteakip yarıyılda ücretsiz yurt, yemek haklarından yararlanamaz.
Ö.K.4. Üniversitemizin %50 burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilerin %50 yurt indiriminden yararlanmaları, yurt kurallarına uyma koşuluna bağlıdır.
Hazırlık sınıfı öğrencisinin eğitim-öğretim yılı boyunca yapabileceği azami devamsızlık süresini doldurduğu belirlenirse, o yıl sonuna kadar indirimli yurt
hakkını kaybeder.
Ö.K.5. Öğretim dili İngilizce veya Türkçe olan bir programa yerleştirilen tam burslu öğrenci yeterlik sınavını geçemezse ücretsiz olarak bir yıl zorunlu İngilizce
veya Türkçe Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa %50 burslu öğrencinin ödediği ücreti öder.
Ö.K.6. Öğretim dili İngilizce veya Türkçe olan bir programa yerleştirilen %50 burslu öğrenci yeterlik sınavını geçemezse tabloda belirtilen ücreti ödeyerek bir
yıl zorunlu İngilizce veya Türkçe Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa aynı ücreti öder.
Ö.K.7. Öğretim dili en az %30 İngilizce olan bir programa yerleştirilen tam burslu öğrenci Türkçe yeterlik sınavını geçemezse ücretsiz olarak bir yıl zorunlu
Türkçe Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa %50 burslu öğrencinin ödediği ücreti öder. Daha sonra İngilizce yeterlik sınavını geçemezse ücretsiz
olarak bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa %50 burslu öğrencinin ödediği ücreti öder. İki dilden birini veya ikisini belirli
düzeyde bilen öğrencinin her iki dili bir öğretim yılında öğrenebilmesi için düzenlemeler yapılabilir.
Ö.K.8. Öğretim dili en az %30 Arapça olan bir programa yerleştirilen tam burslu öğrenci Türkçe yeterlik sınavını geçemezse ücretsiz olarak bir yıl zorunlu
Türkçe Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa %50 burslu öğrencinin ödediği ücreti öder. Daha sonra Arapça yeterlik sınavını geçemezse ücretsiz
olarak bir yıl zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa %50 burslu öğrencinin ödediği ücreti öder. İki dilden birini veya ikisini belirli
düzeyde bilen öğrencinin her iki dili bir öğretim yılında öğrenebilmesi için düzenlemeler yapılabilir.
Ö.K.9. Öğretim dili en az %30 İngilizce olan bir programa yerleştirilen %50 burslu öğrenci Türkçe yeterlik sınavını geçemezse tabloda belirtilen ücreti ödeyerek
bir yıl zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa aynı ücreti öder. Daha sonra İngilizce yeterlik sınavını geçemezse tabloda belirtilen
ücreti ödeyerek bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa aynı ücreti öder. İki dilden birini veya ikisini belirli düzeyde bilen
öğrencinin her iki dili bir öğretim yılında öğrenebilmesi için düzenlemeler yapılabilir.

Ö.K.10. Öğretim dili en az %30 Arapça olan bir programa yerleştirilen %50 burslu öğrenci Türkçe yeterlik sınavını geçemezse tabloda belirtilen ücreti ödeyerek
bir yıl zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa aynı ücreti öder. Daha sonra Arapça yeterlik sınavını geçemezse tabloda belirtilen
ücreti ödeyerek bir yıl zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa aynı ücreti öder. İki dilden birini veya ikisini belirli düzeyde bilen
öğrencinin her iki dili bir öğretim yılında öğrenebilmesi için düzenlemeler yapılabilir.
Ö.K.11. Üniversitemizin % 50 burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrenciler öğrenim ücretlerini 2 taksit halinde (yarıyıl başlarında ders kaydı yaptırırken)
öderler.
Ö.K.12. Üniversite yurtlarında kalanlar “Öğrenci Yurt Kuralları”na uymakla yükümlüdür
Ö.K.13. Üniversite konukevlerinde kalanlar “Öğrenci Yurt Kuralları”na uymakla yükümlüdür. % 50 Burslu programlara kabul edilen erkek öğrencilere “Erkek
Öğrenci Yurdu”ndan kontenjan dahilinde % 50 indirimle (yemek hariç) yer verilecektir. % 50 Burslu programlara kabul edilen kız öğrencilere “Kız Öğrenci
Yurdu”ndan kontenjan problemi olmadan % 50 indirimle (yemek hariç) yer verilecektir.
Ö.K.14. İster tam burslu ister %50 burslu olsun: a) Bir yarıyıl veya daha az süre Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırma cezası alan öğrenci bir yarıyıl, iki
yarıyıl Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırma cezası alan öğrenci iki yarıyıl nakit bursundan mahrum kalır; ücretli dahi olsa belirtilen süreler içinde
üniversite yurdunda kalamaz. b) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma cezası alan öğrenci, her türlü burs ve diğer maddi imkanlarla ilgili bütün haklarını
kaybeder.
9. YERLEŞTİRME SONUÇLARI
9.1. Yerleştirme sonuçları ve yedek aday listesi sadece İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi web sitesinde (www.29mayis.edu.tr) ilan edilir.
9.2. Söz konusu ilanda kayıt tarihleri belirtilir.
10. KAYIT
10.1. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin programlarına kabul edilen her aday, Türkçesi hangi düzeyde olursa olsun, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından saptanacak koşulları yerine getirmek, istenecek belgeleri sağlamak ve süresi içinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür.
10.2. Adaylar, öğrenim meşruhatlı giriş vizesi alınmış pasaportla İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'ne kayıt için başvuracaktır. Türkiye dışından gelen adaylar
öğrenim meşruhatlı giriş vizesini Türkiye'nin dış temsilciliklerinden alırlar. Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla
T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olup İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde okumaya hak kazanan
yabancıların (5901 Sayılı Kanunla Tanınan Haklarının Kullanılmasına ilişkin Belge sahibi olanlar dahil), “Öğrenim Meşruhatlı Vize şartı” aranmaksızın,
öğrenimlerine müsaade edilmesi uygun görülmüştür.
11. KAYIT EVRAKI
11.1. “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı 2019” (29 MAYIS-YÖS 2019) Sonuç Belgesi.
11.2. Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

11.3. T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya Türkiye'nin dış temsilciliklerindeki eğitim müşavirliklerinden alınan Diploma Denklik Belgesi.
11.4. Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da
Türkiye'nin dış temsilciliklerinden onaylı örneği).
11.5. Pasaportun aslı.
11.6. Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin kopyası.
11.7. İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir).
11.8. % 50 burslu öğrencilerin öğrenim ücretini veya birinci taksitini ödediklerini gösteren banka dekontu.
11.9. Fotoğraf (6 adet).
11.10. Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi.
11.11.Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (T.C. üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER'den alınan belgeler geçerlidir).
11.12. T.C. uyruklu adayların T.C. kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
11.13. T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı.
11.14. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
12. ARAPÇA, İNGİLİZCE ve TÜRKÇE YETERLİK
12.1. Öğretim dili kısmen Türkçe olan programlara kabul edilen adayların, kaydolduktan sonra lisans öğrenimine başlamaları Arapça, İngilizce ve Türkçe
yeterlik sınavlarından aldıkları sonuçlara bağlıdır.

