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Sevgili Öğrencilerim,

İstanbul Kent Üniversitesi Ailesi’ne hoş geldiniz.

Yıllar süren zorlu bir eğitim maratonunun ardından, tüm hayatınıza yön verecek 
kararınız sonucunda, İstanbul Kent Üniversitesi öğrencisi olmayı seçtiniz. Bu süreçte 
biz de sizinle tanışacak olmanın heyecanını yaşıyor ve siz gençlerimizin yaşamına 
eğitim ile sosyal hayatlarınıza şekil verecek olmanın kutsal sorumluluğunu taşıyoruz.

Biz İstanbul Kent Üniversitesi olarak; akademik yaşamınız boyunca tüm 
araştırmalarınıza hizmet edecek, teknolojik altyapılı laboratuvarlarımız, modern 
tasarımlı dersliklerimiz, öğrenci odaklı eğitim sistemimiz, alanında uzman 
akademisyenlerimiz ve idari birimlerde görev yapan çalışma arkadaşlarımızla size 
eğitim hayatınız boyunca destek olma sözü verirken, aynı zamanda, yaşam boyu 
öğrenme edinimini içselleştiren, demokrasi bilincine sahip,  insan haklarına duyarlı, 
toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranan, estetik algısı yüksek 
bireyler olmanız için de çalışacağımıza söz veriyoruz.
“Yenilikçi,  özgün ve çağdaş bireyler bir toplumun yarınlarının güvencesidir” 
düşüncesiyle sizleri İstanbul Kent Üniversiteli olmaya davet ediyoruz.
Sevgilerimizle…
 
Prof. Dr. M. Necmettin ATSÜ
Rektör

REKTÖR’ÜN MESAJI
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ÜNİVERSİTEYE KAYIT

Üniversiteyi kazanıp kayıt yaptıracak adayların, kayıt haklarının saklı kalabilmesi için, 
31 Ağustos – 4 Eylül 2020 tarihleri arasında sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatlerinde, 
öğrenim ücretlerini ödeyerek ve kayıt için istenen evrakları online doldurarak 
üniversiteye gelerek şahsen veya online e-devlet ile kaydını tamamlaması gerekir. 
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Kayıt işlemleri online olarak yapılabileceği gibi yerinde de yapılabilir. Kayıt esnasında 
öğrenci işleri aşağıdaki durumlar dışında bir evrak almayacak, eğitim başladığında 
yapılacak bir duyuru ile öğrenciler istenilen evrakları sonradan tamamlanacaklardır.
● YÖKSİS sisteminde liseden mezun görünmeyen adaylar, lise diplomalarını ibraz 
etmek zorundadırlar,
(Çok eski tarihte liseden mezun olanlar veya YKS yerleştirmeleri döneminde 
mezuniyeti uzamış ve sonradan mezun olan adaylar YÖKSİS sisteminde mezun 
gözükmemektedir.)
● Erkek adaylar arasında askerlik ile ilişiği olan adaylar, askerlik şubelerinden kayıt 
yapmasında bir engel olmadığına dair bir belge getirmek durumundadırlar.
(Bu durumda olan öğrenciler telefon ile aranıp bildirilecektir. Eğer ÖSYM 
sınavlarında iletişim numaralarınız sonradan değişti ise mutlaka yeni iletişim 
bilgilerinizi bildirmeniz gerekecektir.)

Öğrenci İşleri Direktörlüğü
Telefon  : 0212 610 10 10
e-Posta  : ogrenciisleri@kent.edu.tr
Web sayfası : www.kent.edu.tr

Kayıt Tarihleri ve Kayıt Alanı
Üniversitemize ÖSYM’den yerleşen öğrencilerimizin kayıtları (Önlisans ve Lisans), 31 
Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri 09.00 – 17.00 saatleri arasında alınacaktır. Bölümler 
için gün ayrımı yapılmamaktadır. Belirtilen tarihler arasında istenilen gün gelinerek 
kayıt yaptırılabilir. İsteyen adaylar üniversiteye gelmeden de online olarak belirtilen 
adımları tamamlayarak kayıtlarını gerçekleştirebilir.

Kayıt Alanı:
Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi No: 71 34433 Beyoğlu / İSTANBUL
● Mali İşler Masası: Eğitim ücretini kredi kartı ile ödeyebilir, havale ve kredili mevduat 
hesabı hakkında bilgi alabilirsiniz. İsteyen online ödeme de yapabilir.

VAKIFBANK ETİLER ŞUBESİ – İBAN: TR68 0001 5001 5800 7306 1774 28
Alıcı: İstanbul Kent Üniversitesi Açıklama: Öğrenci Ad/Soyad ve T.C. Kimlik No

● Anlaşmalı Banka Masası: Anlaşmalı banka tarafından öğrencilerin OTS sistemi 
üzerinden taksitlendirme yapabilmesi ve için imkan sağlamak amacıyla görevli banka 
personeli bulunacaktır. Anlaşmalı banka ile OTS (Kredili Mevduat Hesabı) yöntemiyle 
eğitim ödemesi 9 taksitle yapılabilir. Hesap açılacak garantör olacak kişinin banka 
tarafından onaylanması sonucunda OTS hesabı açılacaktır.
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İstanbul Kent Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kitapçığı (2020-2021)

● Öğrenci İşleri Masası: Eğitim ücretini tamamlayan (tam burslular hariç) adaylar, 
onkayit.kent.edu.tr adresinde yer alan tanıma formlarını doldurup e-devlet 
sayfasından ya da öğrenci işleri masasından kayıtlarını tamamlayabilirler.
● İngilizce Hazırlık Masası: Zorunlu hazırlık sınıfı olan Diş Hekimliği (İngilizce) 
bölümü ile Psikoloji (İngilizce) bölümleri için ve isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık 
eğitimi almak isteyenlere bölüm öğretim elemanları tarafından bilgilendirme 
yapılacaktır.
● Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü Masası: Üniversite kulüp faaliyetleri, sportif 
ve kültürel etkinlikler barınma ve çalışma imkanları hakkında detaylı bilgiye buradan 
ulaşabileceksiniz.
● Engelli Birim Masası: Engelli öğrencilerimize destek vermek ve bilgilendirmeler 
yapmak amacıyla kayıt alanında yerini alacaktır.
● Bilgi İşlem Masası: Mail adresi, kullanıcı bilgileri ile üniversitede sağlanan online 
imkanların giriş bilgisi hakkında gerekli açıklamalar burada yapılacaktır. Kaydını 
tamamlayan öğrencilerin kimlik kartları da yine bu masadan dağıtılacaktır.

Öğrenci Tanıma Formları
Kayıt işlemlerinin 1. aşaması olan Öğrenci Tanıma formlarının online 
olarak doldurulması gerekir. Formlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
İsteyen kayıt alanına gelmeden de formları doldurabilirler. Kayıt 
alanında da formları doldurmak için gerekli ekipmanlar yer alacaktır.   
Formlara ulaşmak için: http://onkayit.kent.edu.tr

Kayıt için İstenen Belgeler
Kayıt esnasında adayların nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Lise 
mezuniyet bilgisi İstanbul Kent Üniveristesi’ne ÖSYM tarafından ulaştırılmayan 
adaylarımızın mezuniyet belgeleri, askerlik ile ilgili sorun olduğunu yine ÖSYM 
tarafından bildirilen adaylar için de askerlikten alacakları engel olmadığına dair 
yazısı dışındaki adaylardan belge alınmayacaktır.

Kayıt İle İlgili Önemli Bilgiler
● Online yapmak istemeyen adaylar, kayıt için bizzat başvurmaları veya noterden 
vekil ettiği kişilerin bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
● Online kayıt yapacak adaylar ise e-devlet şifresi ile bu kitapçıkta belirtilen adımları 
tamamlayarak kayıt işlemlerini yapabilirler.
● Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia 
edemez.
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ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Üniversiteye kayıt yaptırmak ve dönem başlarında kayıt yenilemek için öğrencilerin 
bursluluk durumlarına göre ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretlerini 
akademik takvimde ilan edilen süreler içinde ödemeleri gerekmektedir . Ödeme 
yapmayan öğrencilerin üniversiteye kayıtları yapılmaz, yenilenmez; yapılmış veya 
yenilenmiş olsa dahi geçersiz sayılır. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her akademik yıl 
için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir.

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
2020 - 2021 EĞİTİM ÜCRETLERİ ve TERCİH BURS ORANLARI

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM/PROGRAM EĞİTİM 
DİLİ

Ücret - 
K.D.V. Dahil

TERCİH 
BURS 
ORANI

Diş Hekimliği Fakültesi (Türkçe) TÜRKÇE ₺96.768 20%

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) İNGİLİZCE ₺96.768 20%

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık TÜRKÇE ₺48.406 50%

İşletme TÜRKÇE ₺48.406 50%

Psikoloji (Türkçe) TÜRKÇE ₺60.480 20%

Psikoloji (İngilizce) İNGİLİZCE ₺60.480 20%

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TÜRKÇE ₺48.406 50%

Sosyal Hizmet TÜRKÇE ₺48.406 50%

Uluslararası Ticaret ve Lojistik TÜRKÇE ₺48.406 50%

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik TÜRKÇE ₺59.875 20%

Çocuk Gelişimi TÜRKÇE ₺48.406 40%

Dil ve Konuşma Terapisi TÜRKÇE ₺48.406 40%

Ebelik TÜRKÇE ₺48.406 40%

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon TÜRKÇE ₺48.406 20%

Hemşirelik TÜRKÇE ₺48.406 20%

Sanat ve Tasarım 
Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları TÜRKÇE ₺54.024 20%

Meslek Yüksekokulu Adalet TÜRKÇE ₺34.169 40%

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı TÜRKÇE ₺34.169 20%

Ameliyathane Hizmetleri TÜRKÇE ₺34.169 20%

Anestezi TÜRKÇE ₺34.169 20%

Çocuk Gelişimi TÜRKÇE ₺34.169 40%

Elektronörofizyoloji TÜRKÇE ₺34.169 40%

Fizyoterapi TÜRKÇE ₺34.169 20%

İlk ve Acil Yardım TÜRKÇE ₺36.288 20%

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TÜRKÇE ₺34.169 50%

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TÜRKÇE ₺34.169 20%

İngilizce Hazırlık Sınıfı İNGİLİZCE  Yerleştiği 
Oranda
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Ücretlerimiz K.D.V. Dahil Fiyatlardır.
Fiyatlarımız taksitli fiyatlar olup peşin ödemede %7 indirim uygulanır.
Bölümlerin tercih burs oranlarında farklılıklar bulunmaktadır.
Tercih indirimi ilk 5 tercihte yerleşmesi durumunda geçerlidir.
Hazırlık ücreti K.D.V. dahil 40.000 TL. olup ÖSYM ve tercih indirimleri uygulanır.

BURSLAR ve İMKÂNLAR
● Anlaşmalı Bankadan OTS sistemini kullanarak vade farksız 9 taksitle ödeme yapılabilir.
● Anlaşmalı kredi kartlarına vade farksız 9 taksite kadar ödeme imkânı sağlanır.
● ÖSYM bursu dışında aldığı burs ve indirimler öğrencinin ödeyeceği tutar üzerinden 
yapılır. 
● ÖSYM bursu ve peşin ödeme indirimi dışında öğrenciler sadece bir burstan 
yararlanabilirler. Birden fazla burs kazanan öğrencilere en yüksek olanı uygulanır.

Peşin ödeme indirimi: Ödenecek tutarın tamamının kredi kartına tek çekim veya Havale 
/ EFT yapılması durumunda %7 oranında indirim uygulanır.
Tercih İndirimi: İlk 5 tercihinde yerleşen adaylara ödeyeceği tutar üzerinden %20 
ile %50 arasında tercih indirimi uygulanır. Oranlar programlara göre farklılık gösterir. 
Programların oranlarını ücretler tablosunda görebilirsiniz. 
Kardeş Bursu: İstanbul Kent Üniversitesi’nde okuyan kardeşlere beraber okudukları her 
yıl, her kardeş için %10 eğitim ücreti muafiyet bursu sağlanır.
Şehit ve Gazi Çocukları Bursu: Şehit ve Gazi çocuklarına önlisans ve lisans programları 
öğrenim ücretlerinde (tam burslu kontenjanlar hariç) Mütevelli heyeti tarafından 
belirlenen oranlarda indirim uygulanır.
Engelli Öğrenci İndirimi: Engel süresi geçici olamayan engelli öğrencilere, engel oranı 
düzeyinde burs verilir. Bu burs eğitim süresi boyunca devam eder.
Akademik Başarı Bursu: Lisans eğitiminde en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olma ve ilk 
yıl normal ders kredilerinin %90’ınını başarı ile tamamlama koşulu ile takip eden yıllarda 
o akademik yıla ait derslerin kredisinin %90’ını almış ve başarmış olmak kaydıyla, genel 
not ortalaması en az 3.70 ve üzeri olan en yüksek ortalamadaki 3 öğrenciye akademik 
başarı bursu verilir. 

ÖDEME YÖNTEMLERİ
TAMAMI PEŞİN ÖDEME
2020-2021 Akademik yılı öğrenim ücreti peşin ödenmek istenirse, üniversiteye ait banka 
hesabına ödeme yapılması gerekir.

VAKIFBANK ETİLER ŞUBESİ – İBAN: TR68 0001 5001 5800 7306 1774 28
Alıcı: İstanbul Kent Üniversitesi Açıklama: Öğrenci Ad/Soyad ve T.C. Kimlik No

KREDİ KARTINA 9 TAKSİT İLE ÖDEME
2020-2021 akademik yılı öğrenim ücreti kredi kartı ile ödenmek istenirse toplam ücretin 
anlaşmalı bankaların kartları ile 9 (dokuz) eşit taksitte ödeyebilirler.  Anlaşmalı bankalarımız 
VakıfBank, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Qnb Finansbank’tır.
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OTS KMH İLE ÖDEME İMKANI 
2020-2021 akademik yılı öğrenim ücreti bankaların otomatik ödeme sistemi veya 
kredili mevduat hesapları sistemi ile ödenmek istenirse toplam ücreti anlaşmalı 
bankalar aracılığıyla 9 (Dokuz) eşit taksitte ödeyebilirsiniz. Bunun için kayıt esnasında 
anlaşmalı bankaların istedikleri belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
● Kaşeli-İmzalı Maaş Bordrosu    (İş yerinden)
● Maaş Bordrosunu İmzalayan Yetkililerin İmza Sirküleri (İş yerinden)
● SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu)    (e-Devlet)
● Emekliler İçin Aylık Bilgisi Dökümü   (e-Devlet)
● Ödeme Yapacak Kişilerin Kimlik Fotokopisi

ONLINE ÖDEME:
Sanal Post aracılığıyla da ödeme yapılabilir. Onkayit.kent.edu.tr adresindeki ön kayıt 
formu doldurulduktan sonra, sayfa online ödeme ekranına yönlendirecektir.
Anlaşmalı kredi kartları da sanal post için geçerlidir.

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
Öğretim dili İngilizce olan programlarda hazırlık sınıfı zorunlu, Türkçe programlarda 
ise isteğe bağlı olarak verilmektedir. Zorunluk hazırlık sınıfı için  İngilizce düzeyi iyi 
olan öğrencilerimiz muafiyet sınavına girip başarılı olmaları durumunda, aşağıda yer 
alan belgelere sahip olanlar da muaf tutularak 1. sınıfa başlayabilirler. 

● IELTS, YÖK’ün 22 Ocak 2016 tarihli kararı gereği İngilizce yeterliği için geçerliği olan 
sınavlar listesinde yer almamaktadır.   
●Denklik listesinde yer almayan diğer sınavların onayının 
değerlendirilmesi için ilgili belgenin taranmış bir kopyasının 
prep@kent.edu.tr  adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İstanbul Kent Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavları 
denklik tablosu

KELT HARF NOTU TOEFL 
IBT

PTE 
AKADEMİK

AÇIKLAMALAR

95-100 A 119-120 87-90

90 A 110 83-86

85 A 106 79-82

80 B 102 72-78

75 B 92 67-71 İngilizce Psikoloji Bölümü:
İngilizce Hazırlık Programından muaf 
olmak için alınması gereken asgari puan.

70 C 86 65

65 C 82 62  

60 C 79 55 İngilizce Diş Hekimliği Bölümü:
İngilizce Hazırlık Programından muaf 
olmak için alınması gereken asgari puan
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* Tablodaki kısaltmalar
KELT: Istanbul Kent University English Language Test - İKÜ İngilizce Yeterlik Sınavı 
TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language - Internet-based TOEFL (https://
www.etsglobal.org/Tests-Preparation/The-TOEFL-Family-of-Assessments/TOEFL-
iBT-Test)
PTE ACADEMIC: Pearson Test of English Academic Version 
(https://pearsonpte.com/)

İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nın öğretim programı her 
biri en az 7 haftadan oluşan 4 modülden oluşmaktadır. Bu modüller İngilizce 
öğrenmede bir seviyeye denk gelecek biçimde şöyle adlandırılmıştır:
o  Başlangıç (A1)
o Alt-Orta (A2)
o Orta (B1)
o Üst (B2) 

Her seviyedeki öğretim programında bütünleşik (integrated) bir öğretim tasarımı 
vardır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri için ayrıştırılmış dersler 
yapılmamaktadır. Dil becerileri bir bütün halinde öğretilmektedir.

Başlangıç (A1) ve Alt-Orta (A2) seviyelerinde genel İngilizce öğretilir. Orta (B1) 
ve Üst (B2) seviyelerde ise öğrencilerin akademik hayatlarında onlara gerekecek 
İngilizce dil becerilerini içeren akademik İngilizce öğretilir. 

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK OKULU (KEPP) AKADEMİK TAKVİMİ
Kayıtlar ve Düzey Belirleme Sınavları //  31 Ağustos 2020 – 4 Eylül 2020
KEPP (Hazırlık) Derslerin Başlaması / Bitişi (Modül 1) // 5 Ekim 2020 – 1 Aralık 2020
Ara Sınav (Modül 1) // 5 Kasım 2020
Modül 1 Exit Test (MET1) // 30 Kasım 2020

Derslerin Başlaması / Bitişi (Modül 2) // 7 Aralık 2020 – 25 Ocak 2021
Ara Sınav (Modül 2) // 7 Ocak 2021
Modül 2 Exit Test (MET) // 25 Ocak 2021
İngilizce Yeterlik Sınavı (KELT) // 28 Ocak 2021
KELT Notlarının İlanı // 29 Ocak 2021
Ara Tatil // 1 Şubat 2021 – 14 Şubat 2021

Derslerin Başlaması / Bitişi (Modül 3) // 15 Şubat 2021 – 6 Nisan 2021
Ara Sınav (Modül 3) // 18 Mart 2021
Modül 3 Exit Test (MET) // 5 Nisan 2021
Bahar Tatili (Spring Break) // 6 Nisan 2021 – 18 Nisan 2021
Derslerin Başlaması / Bitişi (Modül 4) // 19 Nisan 2021 – 15 Haziran 2021
Ara Sınav (Modül 4) // 27 Mayıs 2021
Modül 4 Exit Test (MET) // 14 Haziran
İngilizce Yeterlik Sınavı (KELT)  // 22 Haziran 2021
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KELT Sonuçlarının Açıklanması // 24 Haziran 2021
Yaz Okulu Derslerin Başlaması / Bitişi // 5 Temmuz 2021 – 1 Eylül 2021
Yaz Okulu Ara Sınav // 12 Ağustos 2021
Yaz Okulu (MET) // 31 Ağustos 
İngilizce Yeterlik Sınavı (KELT) // 7 Ağustos 2021
KELT Sonuçların Açıklanması // 9 Ağustos 2021

DÖNEM ve DERS KAYITLARI
Ders Kayıtları
Ders kayıtları akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. 2020–2021 güz 
dönemi ders kayıt tarihleri 5 Ekim – 18 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 
Ders kayıtları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (http://ois.kent.edu.tr)  yapılmaktadır. 
Üniversite web sayfamızda öğrenci kısmı altında ders kayıtları için kısa videolar ve 
anlatımlar yer alacaktır.

Kayıt Yenileme
Her dönem başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ödemekle yükümlü 
olduğunuz öğrenim ücretinizi ödeyerek (ÖSYM tam burslular hariç) ve derslere kayıt 
olarak üniversiteye kaydınızı yenilemeniz gerekir.
Akademik takvimde belirtilen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, 
pasif duruma düşerler. Pasif durumdaki öğrenciler, bu süreler içinde derslere 
ve sınavlara katılamazlar, öğrencilik haklarını kaybederler. Ayrıca, ilk girişte hak 
kazandıkları burslardan yararlanamazlar. Kayıtsız kaldığı dönem öğrenim ve burs 
süresinden düşülür.

Derslerden Muafiyet
Daha önce bir yükseköğretim kurumunda okumuş bir öğrenci önceki programlarında 
alıp başarılı oldukları derslerden, üniversiteye kayıt tarihinden itibaren en geç 15 gün 
içinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kayıtlı oldukları Fakülte/MYO sekreterliğine 
başvurarak muafiyet talebinde bulunabilirler;
● Ders muafiyet dilekçesi,
● Daha önce kayıtlı olduğunuz yükseköğretim kurumunun öğrenci işleri tarafından 
düzenlenmiş not döküm belgesi (transkript). Transkriptte, öğrenci değerlendirme 
sistemi ile ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde, ek olarak bu bilgilerin yer 
aldığı belge.
● Derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini gösteren belgeler.
Derslerin kabulü ve hangi derslere eşdeğer tutulacağına, ilgili Fakülte / Meslek 
Yüksekokulu yönetim kurulu karar verir.

Kayıt Dondurma
Öğrenciler belgelemek koşuluyla sağlık, askerlik gibi nedenlerle kayıt dondurmak 
için başvuru yapabilirler. Yeni öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için, öncelikle, 
üniversiteye kayıtlarını tamamlamaları gerekir. 
Öğrenciler Fakülte/MYO Dekanlığı’na/Müdürlüğü’ne başvururlar. İlgili Fakülte/MYO 
yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Karar, Fakülte/MYO 
Dekanlığı/Müdürlüğü tarafından yazılı olarak Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne bildirilir.
Öğrenciler bir defada en çok iki dönem olmak üzere, öğrenimleri süresince en çok 
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dört dönem kayıt dondurma izni verilebilir. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim 
süresinden sayılmaz ve bursluluk süresinden düşülmez. Bu süreler içinde diğer 
yükseköğretim kurumlarından alınan dersler, transfer edilemez. 

Kayıt Sildirme (Üniversiteden Ayrılma)
Öğrenciler, herhangi bir zamanda üniversiteden ayrılma isteğinde bulunabilirler. 
Başvurular, öğrenci işlerine yapılır. Dersler sona ermeden önce yapılan başvurularda, 
öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler dönem kaydından düşülür. Bu 
tarihten sonra yapılan başvurularda ise, öğrencinin kayıtlı olduğu dersler, mevcut 
notlarıyla birlikte kayıtlarında yer alır. Öğrencinin, dosyasındaki şahsi belgelerini geri 
alabilmesi için, üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması gerekir.

YÖNETMELİKLER, YÖNERGELER ve AKADEMİK TAKVİM
Yönetmelikler ve Yönergeler
İstanbul Kent Üniversitesi yönetmelikleri ve yönergeleri, üniversitemiz web sitesinde 
yer almaktadır. Öğrenci işleri ve akademik danışmanlar bu konuda öğrencilere 
rehberlik eder. Ancak yönetmelik hususlarına göre durumlarını takip etmek 
öğrencinin sorumluluğundadır.

Akademik Takvim
Akademik takvimde kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler 
belirtilir. Tüm ilgililer bu takvime uymakla yükümlüdür. Akademik takvim, üniversitemiz 
web sitesinde güncel olarak yer almaktadır.
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ÖĞRENCİ BİLGİ ve BELGELERİ
Öğrenci Bilgi Gizliliği 
Üniversitemiz politikası gereği öğrencilerimize ait kişisel ve akademik bilgiler gizlidir. 
Bu bilgiler ancak öğrencimizin izni olduğu takdirde üçüncü şahıs ve kurumlarla 
paylaşılabilir. Uygulamaya öğrencinin ebeveynleri ve ilgili olmayan üniversite 
çalışanları da dâhildir. Bu ilkeye yalnızca yasanın gerektirdiği koşullarda ya da kaza, 

YÖNETMELİKLER, YÖNERGELER ve AKADEMİK TAKVİM
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sağlık ve kişinin kendisine ya da başkasına zarar verme ihtimalinin bulunduğu acil 
durumlarda uyulmaz.
Öğrenciler bireysel şifreleri ile üniversitenin öğrenci bilgi sistemi üzerinden akademik 
ve kişisel bilgilerine erişebilirler. Ebeveynler çocukları ile kurmuş oldukları şeffaf 
iletişim ile bu bilgileri doğrudan kendilerinden edinebilirler.

İletişim Bilgileri
Öğrenci bilgi sisteminde adres, telefon, e-posta ve acil durumda erişilebilecek kişi 
bilgileriniz tutulmaktadır. İkamet adresiniz için Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) 
kayıtları esas alınmaktadır. Öğrenciler iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri en kısa 
zamanda öğrenci işlerine bildirmekle yükümlüdürler.

Öğrenci Kimlik Kartı
Kayıt yapan tüm öğrencilere üzerinde İstanbul Kent Üniversitesinin öğrencisi olduğunu 
gösteren kimlik veya kimlik yerine geçecek kartlar verilecektir. Kayıp veya kırılan kartlar 
için tekrar öğrenci işleri daire başkanlığına başvurarak yeni kartlar çıkartılabilecektir.

Paso (İETT İndirimli Seyahat Kartı)
Aktif öğrenciler istanbulda geçerli olan İ.E.T.T kartı alabilirler. Bunun için öğrenci belgesi 
ile İ.E.T.T. merkezlerine başvurmaları gerekir. E-devletten alınan öğrenci belgesi veya 
öğrenci işlerinden alınacak ıslak imzalı belgeler geçerlidir. Daha önceden indirimli 
kart sahibi öğrenciler ise mevcut kartlarına yeni üniversite bilgileri tanımlanıp mevcut 
kartları ile indirimli kullanmaya devam etmektedirler.

Öğrenci Belgesi
Öğrenci belgesi, İstanbul Kent Üniversitesi’nde kayıtlı olan öğrenciler için düzenlenen 
resmi bir belge olup, düzenlendiği tarih itibarıyla öğrencinin kimlik ve üniversite kayıt 
bilgilerini içerir. 
Öğrenci belge talepleri, öğrenci işlerine yazılı başvuru ile kabul edilir ve düzenlenen 
belgeler sadece öğrenciye teslim edilir. 
Yeni öğrenciler, öğrenci belge taleplerini öğrenci işleri birimine yaparlar. Yeni 
öğrencilerin öğrenci belge talepleri ancak derslerin başlaması için belirlenen tarihten 
sonra karşılanabilir.

Transkript (Not Döküm Belgesi)
Transkript, öğrencilerin İstanbul Kent Üniversitesi’nde öğrenimi süresince kayıt 
durumları, aldıkları dersleri, notları ile akademik başarı düzeylerini, not sistemini ve 
başarı değerlendirme kriterlerini içeren bir belgedir. 
Transkript talepleri, öğrenci işlerine yazılı olarak veya öğrenci otomasyonu üzerinden 
yapılır. Ayrıca resmi olmayan transkriptinizi istediğiniz zaman öğrenci bilgi sistemi 
üzerinden görüntüleyebilir ve resmi nitelik taşımayan kopyasını alabilirsiniz.
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
E-posta Hesabınız
Adınıza, İstanbul Kent Üniversitesi’nde öğrenciliğiniz süresince ve mezun olduktan 
sonra da kullanabileceğiniz bir e-posta hesabı açılır.
Öğrencilere üniversite tarafından yapılacak bildirimler için kurum e-posta 
adresi kullanılır ve bu bildirimler geçerlidir.

İnternet Kullanımı
İstanbul Kent Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bilgisayarlarınız ile ağ kaynaklarına ve 
internete kablosuz olarak erişebilirsiniz. 
Wireless şifresi ile e-posta hesaplarının dağıtım planı üniversite kayıtlarını izleyen 
günlerde duyurulacaktır. Dağıtımda öğrencilerden resmi kimlik (nüfus cüzdanı, 
ehliyet, pasaport gibi) ibraz etmeleri istenecektir.

KÜTÜPHANE
İstanbul Kent Üniversitesi Kütüphanesi, tüm paydaşların eğitim öğretim ve araştırma 
faaliyetlerini desteklemek, araştırmacılar tarafından gereksinim duyulan her türlü 
bilgi ve belgeyi sağlamak ve sunmak amacıyla çalışmaktadır.
Kütüphanemiz bünyesinde binlerce basılı ve elektronik materyali kullanım 
sunmaktadır. Ayrıca kütüphanemiz günümüz teknolojisine adapte olarak tüm 
üyelerimize çevrimiçi yayın kullanım deneyimini yaşatmaktadır. Kütüphane tarafından 
sağlanan kaynaklar, uluslararası standartlara göre hazırlanmakta ve araştırmacıların 
hizmetine sunulmaktadır. 

İstanbul Kent Üniversitesi Kütüphanesi, üyeleri için sürdürülebilir ve yenilikçi 
kütüphanecilik hizmetleri sunarak, üniversitemizin eğitim ve öğretim sürecinde fark 
yaratacak avantajları sunmayı hedeflemiştir. Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak 
isteyen dış kullanıcılar ise kütüphane yönetiminden “dış üyelik”  hakkı edinerek tüm 
basılı ve online kaynaklardan faydalanabilir ve araştırmalarını yapabilirler.

Üniversitemizin Taksim Yerleşkesi’nde bulunan Merkez Kütüphanemiz haftalık 
ortalama 50 saat hizmet vermekte olup, vize ve final dönemlerinde 7/24 kullanıma 
açıktır. Ayrıca öğrencilerimizin vize ve final dönemlerini daha verimli geçirmelerine 
destek olabilmek için sessiz çalışma alanlarını sunmaktayız.
 
YERLEŞKE
Taksim yerleşkemiz Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında yer 
almaktadır. Taksim Meydanı’ndan Sıraselviler Caddesi’ne doğru devam edilince 
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelmeden solda kalmaktadır.
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METROBÜS HATLARI
Anadolu Yakası’ndan Söğütlüçeşme, Avrupa Yakası’ndan Zincirlikuyu ve Avcılar’dan 
hareket eden metrobüs ile Mecidiyeköy durağına gelerek, Yenikapı metro hattını 
kullanarak Taksim’e gelerek üniversiteye ulaşabilirsiniz.

İETT HATLARI

TRAMVAY HATTI
Kabataş Tramvaydan, Füniküler ile Taksim’e geçerek üniversiteye ulaşabilirsiniz.

MARMARAY 
Anadolu Yakası’ndan veya Kazlıçeşme durağından Marmaray ile Yenikapı’ya gelip, 
Yenikapı’dan Hacıosman metro hattı ile Taksim’e gelerek üniversiteye ulaşabilirsiniz.

MİNİBÜS HATLARI

DT2 = ORTAKÖY DEREBOYU – TAKSİM
129T = BOSTANCI – TAKSİM
49T= YEŞİLPINAR – TAKSIM
37T= YILDIZTABYA –TAKSİM
48T= HAMİDİYE MAHALLESİ – TAKSİM
38T = KÜÇÜKKÖY – TAKSİM
25G = SARIYER – TAKSİM 
40 = RUMELİ FENERİ/GARİPÇE – TAKSİM
26 = DİKİLİTAŞ – EMİNÖNÜ
26B = GAYRETTEPE – EMİNÖNÜ 

71T = ATAKÖY – TAKSİM
72T = YEŞİLKÖY – TAKSİM
YT-1 = YENİKAPI – TAKSİM
93T = ZEYTİNBURNU –TAKSİM 
92T = BAĞCILAR DEVLET HAST. – TAKSİM
89C = BAŞAKŞEHİR 4. ETAP – TAKSİM
85T = ESENLER METRO – TAKSİM
83O = OTOGAR – TAKSİM
55T = GAZİOSMANPAŞA – TAKSİM
54K = KULAKSIZ – TAKSİM

CEVİZLİBAĞ – TAKSİM
BEŞİKTAŞ – TAKSİM
BAKIRKÖY – TAKSİM 
KOCAMUSTAFAPAŞA – TAKSİM
AKSARAY – TAKSİM
KADIKÖY – TAKSİM

BOSTANCI – TAKSİM
TOPKAPI – TAKSİM
TEŞVİKİYE – TAKSİM
YEŞİLKÖY – TAKSİM
FLORYA - TAKSİM
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