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REKTÖRÜN MESAJI 

 
Kıymetli Öğrencimiz, 
 
Uzun ve yorucu bir öğrenim süreci sonunda, geleceğini şekillendirmek adına 
hayatının en önemli kararlarından birini verdiğiniz kanaatindeyim. Öncelikle bu 
eğitim yolculuğunda sizi ve en büyük destekçiniz olan ailenizi ve öğretmenlerinizi 
tebrik eder; verdiğiniz kararınızın, hayırlı olmasını dilerim. Üniversitemizin ilk 
öğrencilerinden biri olacak olmanız da şahsım ve üniversite personelimiz adına ayrı 
bir öneme sahiptir. 
 

Ege’nin incisi güzel İzmir’de 2016 yılında kurulan Üniversitemiz, Ülkemizin ve İzmir’in en genç ve dinamik 
Üniversitelerinden biridir. Siz değerli öğrencimize en iyi eğitimi verebilmek amacıyla tüm akademik ve idari 
personelimizle birlikte 2018-2019 akademik yılına özveriyle hazırlık yapmış bulunmaktayız.  
 
İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne geldiğiniz andan itibaren, ne kadar doğru bir tercih yaptığınızı anlayacak 
ve zamanla memnuniyetiniz daha da artacaktır. Sizi burada aile ortamında yetkin öğretim kadromuzla 
bekliyoruz. Sizin memnuniyetiniz bizim de memnuniyetimizdir. Bu bağlamda güncel teknoloji ile birlikte 
size en iyi eğitimi vererek aktif ve güzel bir öğrencilik dönemi geçireceğiniz umuduyla tüm personelimizle 
en büyük destekçiniz olacağız. 
 
Hedefimiz öncelikle insanlık değerlerine sahip, Ülkemize faydalı, yenilikçi, teknolojiyi yakından takip eden 
ve geliştiren vizyon sahibi öğrenciler yetiştirmektedir. Mezun olduğunuzda Üniversitemiz bünyesinde 
disiplin için ya da disiplinlerarası lisansüstü eğitim alabilecek olmanız bize şimdiden mutluluk vermektedir. 
İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin ilk mezunlarından biri olarak meslek sahibi olmaya hak kazandığınızda 
sizinle birlikte biz de gurur duyacağız. 
 
İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin yeni bireylerinden biri olan siz değerli öğrencimizin başarılı bir eğitim-
öğretim dönemi geçirmesini temenni ediyorum. Birlikte yürüyeceğimiz bu eğitim yolculuğunda aynı çatı 
altında bulunacak olmanın şahsıma büyük mutluluk vereceğini belirtmek isterim. Şimdiden size ve tüm 
öğrencilerimize sevgilerimi sunuyor, özlemle bekliyorum. 
 
 

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER 
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü 
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ÜNİVERSİTEYE İLK KAYIT İŞLEMLERİ 

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, ilan edilen süreler içinde e-devlet üzerinden veya kayıt için 
istenen belgelerle birlikte şahsen (18 yaş ve üzerinde olup kendileri gelemeyecek olanların vekillerinin 
noter tasdikli vekâletnameleri ile) Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Posta yoluyla 
gönderilen kayıt belgeleri kabul edilmeyecektir. Kayıt için gerekli koşulları sağlamayanlar ile süresi içinde 
kayıt işlemlerini tamamlamayanlar, Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları 
taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa 
dahi iptal edilir. 
 

E-Devlet Kaydı 
 “e-Devlet” kapısı üzerinden elektronik olarak kayıt yaptıracak öğrencilerimizin; 

1. En yakın PTT Şubesinden “e-Devlet” şifresi alması, 
2. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden Türkiye Cumhuriyeti Vatandaş Kimlik Doğrulama Sistemine 

kayıt olması, 
3. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı” başlığı altında 03-07 Eylül 2018 tarihinde “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak 
kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

4. Elektronik olarak kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına 
gerek yoktur.  

5. Öğrencilerimiz öğrencilik dönemi boyunca Öğrenci Belgelerini “e-Devlet” şifresi ile “e-Devlet” kapısı 
üzerinden alabileceklerdir. 
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Yüz Yüze Kayıt 
Online “e-Devlet” kapısı üzerinden kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz fakültelerine göre aşağıda belirtilen 
tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları suretiyle kayıt yaptırmaları 
gerekmektedir.  
 

FAKÜLTE KAYIT TARİHİ 
TIP FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 
HUKUK FAKÜLTESİ 

03 EYLÜL 2018 

EĞİTİM FAKÜLTESİ, FEN EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

04 EYLÜL 2018 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, GÜZEL 
SANATLAR FAKÜLTESİ 

05 EYLÜL 2018 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

06 EYLÜL 2018 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 07 EYLÜL 2018 

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

e-devlet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen adayların Üniversite kayıt işlemleri için aşağıdaki 
belgeleri kayıt sırasında Üniversiteye teslim etmesi gerekir: 
 
Öğrenci Kayıt Bilgi Formu  
Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için, Öğrenci Kayıt Bilgi Formunu doldurmanız ve formu doldurduktan 
sonra, imzalayarak kayıtlar sırasında kayıt görevlilerine diğer kayıt belgeleriniz ile birlikte teslim etmeniz 
gerekir. 
 
Diploma  

• Lise diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi (Diplomanın aslı henüz temin edilmemişse, yeni tarihli 
geçici mezuniyet belgesi gereklidir)  

Yurt dışından alınmış lise diplomaları için ek olarak aşağıdaki belgelerin düzenlenmesi gerekir.   



      
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 
 

2018-2019 KAYIT KİTAPÇIĞI 
 

 

   
 f 

  

iletisim@idu.edu.tr +90 232 260 1001 (PBX) +90 232 260 1004 @idu.edu.tr        
5 

• Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise noter tasdikli tercümesi.   
• Diplomanın Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Millî Eğitim 

Bakanlığı’ndan veya yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliklerinden temin edilen diploma denklik 
belgesinin aslı. 

 

Askerlik Durum Belgesi  
Üniversiteye kayıt hakkı kazananların askerlik durumları e devlet sistemi aracılığıyla Üniversitemiz 
tarafından sorgulanacaktır. Hakkında “askerlik şubesine başvurunuz” kaydı bulunan adaylar, bağlı 
bulundukları askerlik şubelerine yönlendirilecektir. 1996 veya öncesi doğumluların askerlik durumlarını 
gösteren belgelerini eklemeleri faydalı olacaktır. 

DÖNEM VE DERS KAYITLARI 

Ders Kayıtları 
Ders kayıtları akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. 2018-2019 Güz dönemi ders kayıtları 
17.09.2018 ile 21.09.2018 tarihleri arasında yapılacaktır. İlk defa ders kaydı yapacak öğrencilerin dersleri 
Daire Başkanlığımız tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine doğrudan girilecektir. 
 
 
Derslerden Muafiyet  
Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrenciler önceki programlarında alıp 
başarılı oldukları derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet için en geç Üniversiteye kayıt 
yaptırılan tarihten itibaren 1 aylık süre içinde başvurulabilir. Muafiyet başvurusu için aşağıda belirtilen 
belgelerle birlikte kayıt olunan akademik birime başvurunun yapılması gerekir:  

• Ders Muafiyet Dilekçesi (Dilekçe örneği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan temin edilebilir)  
• Daha önce kayıtlı olduğunuz yükseköğretim kurumunun Öğrenci Hizmetleri Birimi tarafından 

düzenlenmiş not döküm belgesi (transkript). Transkriptte, öğrenci değerlendirme sistemi ile 
programın öğrenim dili ile ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde, ek olarak bu bilgilerin yer 
aldığı belge.  

• Ders İçerikleri Daha önce başka bir üniversitede alınan ve muaf olunmak istenen derslerin 
içeriklerini gösteren resmi (imzalı ve Üniversite mühürlü) belgenin aslı. 
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Yabancı Dil Muafiyet Sınavları 
• Üniversitemiz Yabancı Dil (İngilizce) derslerinden muaf olmak isteyen öğrencilerimizin 27 Eylül 

2018 tarihinde yapılacak olan muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir. 
• Zorunlu Hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrencilerimizin 21 Eylül 2018 tarihinde yapılacak 

olan muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir 
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