KAYIT REHBERİ
KESİN KAYIT
19-23 AĞUSTOS

YKS KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
•

Lise Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı: Bu belgelerin asılları, fotokopileri kayıt sırasında Üniversitemizce “Aslı
Gibidir” onayı yapıldıktan sonra öğrencilerimize iade edilir. Belgelerin asıllarının kayıt sırasında gösterilmesi zorunludur.

•

Kesin kayıttan önce 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında her adayımızın, web sayfamız üzerinde yer alan ‘’ön kayıt alanı’’
doldurması gerekmektedir. Ön kayıt zorunlu alan olup, ayrıca kesin kayıt da yapılacaktır.

•

T. C. Kimlik Kartının çift taraflı fotokopisi gerekmektedir. Lütfen kimlik kartınızın aslını da yanınızda bulundurunuz.

•

Son 6 ay içinde önden ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 4 adet fotoğraf gerekmektedir. Renkli fotokopi veya
polaroid fotoğraf geçerli değildir.

•

Mali yükümlülüğün yerine getirildiğine dair belge gerekmektedir. Bu belge %100 burslu programları kazanan öğrenciler için
gerekmemektedir.

•

Tam burslu öğrencilerimiz arzu ederlerse 16-21 Ağustos 2019 tarihlerinde E-Devlet üzerinden kayıt olabilirler. Bu durumda olan
öğrencilerimiz için detaylar web sayfamızda yer almaktadır.
http://www.isikun.edu.tr/yks-kayitlari/e-devlet

•

Banka kanalı ile taksit yapmak isteyen adaylarımızın İş Bankasından KMH (Kredili mevduat hesabı) açtırması zorunda olup,
Şile ve Maslak kampüslerimizde kayıt esnasında bulunan İş Bankasından hesap açılış işlemlerini yaptırabilir. Hesap açılımı
esnasında hesap açılacak kişiye ait kimlik fotokopisi, gelir belgesi ve isme kayıtlı bir fatura ya da ikametkah gerekmektedir.
Sisteme girmek isteyen öğrencilerimizin ilk taksitini ödemiş olması ve bankanın garantör olması zorunluluğu vardır.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
•

Adayların kayıt için Şahsen/ bizzat başvurmaları gerekmektedir. Mevzuatlar gereği Posta/Mail ile kayıt yapılamamaktadır.

•

Zorunlu hallerde noter tasdikli vekâletname ile kayıt yaptırılabilmektedir. Lise Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı
olmadan kayıt yapılamamaktadır.

•

Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar, herhangi bir hak iddia edemez.

•

Yurtlardan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz başvurularını http://yurtkayit.isikun.edu.tr yapabileceklerdir.

•

FMV Işık Üniversitesi Türkçe Programlarına yerleşen öğrenciler isteğe bağlı hazırlık okumak istemeleri halinde , 9-11 Eylül
2019 tarihlerinde 2 aşamalı olarak yapılacak İngilizce Yerleştirme ve Muafiyet Sınavı’na girebileceklerdir. Eğitim Dili İngilizce
olan tüm öğrencilerimizin belirtilen sınava girmesi zorunludur.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI
FMV Işık Üniversitesi İngilizce Bölümlerine yerleşen öğrenciler 9 Eylül 2019 Pazartesi tarihindeki İngilizce Yerleştirme Sınavına
girmek zorundadırlar. Bu sınav sonucuna göre 55’in altında puan alan öğrenciler, aldıkları puana göre İngilizce Hazırlık sınıflarına
yerleştirilirler. 55 ve üzeri puan alan öğrenciler ise 11 Eylül 2019 Çarşamba tarihlerinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına
girerler.

Bu sınavda 70 ve üzerinde not alan öğrenciler anadal programlarının birinci sınıfına kaydolurlar; 70’in altında not alanlar ise aldıkları
puana göre Hazırlık programına yerleştirilirler. Ayrıca son üç yıl içinde TOEFL sınavında CBT 170 ve IBT 70 veya üzeri puan alan
öğrenciler, TOEFL sınav sonuç belgelerini ibraz etmeleri kaydı ile hazırlık sınıfını geçerek fakültelerinde lisans eğitimine
başlayabilirler.

KESİN KAYITLAR
ÖNEMLİ TARİHLER
19-23 AĞUSTOS
(09.30 - 16.30)

Şile Kampüsü
Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Programlarına
yerleşen öğrencilerin kayıtları yapılacaktır.

Maslak Kampüsü
Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu Programlarına
yerleşen öğrencilerin kayıtları yapılacaktır.

İNGİLİZCE SINAVLARI
EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE PROGRAMLAR İÇİN:
Düzey Belirleme Sınavları akademik yıl başladıktan sonra yapılacaktır. Türkçe Program öğrencileri derslerin başladığı tarihte (23
Eylül 2019) bu sınavlar hakkında bilgilendirilecektir.
İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı okumayı tercih eden Türkçe Program öğrencileri, 9 Eylül 2019 tarihli Yerleştirme Sınavına
girmek zorundadır (Aşağıda detayları verilmiştir).

EĞİTİM DİLİ İNGİLİZCE PROGRAMLAR İÇİN:
1. AŞAMA İNGİLİZCE YERLEŞTİRME SINAVI
9 Eylül 2019 Pazartesi, DMF Binası, Şile Kampüsü (Kayıt sırasında sınav saati ve ulaşım programı verilecektir.)

1. Aşama Sınav sonuçlarının açıklanması: 10 Eylül 2019 Salı
2. AŞAMA İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI
11 Eylül 2019 Çarşamba, Saat 09.30, SFL (Yabancı Diller Okulu) Binası, Şile Kampüsü

2. Aşama Sınav sonuçlarının açıklanması: 16 Eylül 2019 Pazartesi
Sınav sonuçları üniversitemiz web sayfasında (YADOK bağlantısı üzerinden) ilan edilecek, telefonla bilgi verilmeyecektir.

HAZIRLIK PROGRAMI VE LİSANS DERSLERİNİN BAŞLANGICI: 23 Eylül 2019, Pazartesi

KAYIT DÖNEMİ ÜCRETSİZ SERVİSLER (19-23 AĞUSTOS 2019)
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•

Kadıköy servisi durakları; Haydarpaşa Protokol Camii önü Siteler durağı- Atatürk cad. (Starbucks önü)- Çekmeköy Çamlık (Çamlık fırını
önü).

•

Beşiktaş servisi durakları; Demokrasi, Cumhuriyet ve Şehitler Anıtı önü - Levent Fabrikalar durağı - Kavacık durağı- Çekmeköy Çamlık
(Çamlık fırını önü).

•

Şile Kampüste servislerin kalkış yeri AMF binası önüdür.

MALİ BİLGİLER
1) ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
2018-2019 Akademik Yılı Lisans Öğrenim ücretleri yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için ödeme seçenekleri sayfa 8’de ücret
tablosunda bulunmaktadır.
•

Öğrenim ücretlerine % 8 KDV dahildir. İleride KDV oranlarında meydana gelebilecek indirim veya artışlar öğrenim ücretlerine
olduğu gibi yansıtılacaktır.

•

Burs veya İndirimler sayfa 6’de bulunan ücret tablosunda bulunmaktadır. Ödeme esnasında sizden ödenmesi talep edilen
tutarlara kazanmış olduğunuz “Burs veya İndirimler“ yansıtılmış olacaktır.

AKADEMİK YIL ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TAHSİLATI UYGULAMA DETAYLARI;
1. İŞ BANKASI KANALI İLE PEŞİN YA DA DÖNEMLİK ÖDEME;
•

Öğrenim ücretini peşin ya da dönemlik ödemek isteyen öğrenciler herhangi bir İş Bankası şubesine giderek, aşağıdaki bilgiler ile
ücretini yatırabilir. (Öğrenci T.C Kimlik No ile Üniversite Ücretleri Otomatik Ödeme Sisteminden gerçekleştirebilir.)

•

Öğrenci Adı-Soyadı

•

Öğrenci T.C Kimlik Numarası

•

Aşağıdaki IBAN numaralarına da EFT/Havale yapılabilir.

Banka ekranından peşin ya da dönemlik ödemeyi seçerek ödeme yapan öğrencinin ödeme işlemi gerçekleştirilir. Kayıt esnasında
dekontunuzu yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

MALİ BİLGİLER
2) KREDİ KARLARI VE ONLİNE ÖDEME;
•

Akbank, Finansbank, Garanti Bankası, İşbankası ve Yapı kredi banka kartlarına tek çekim ya da taksitli ödeme imkanı vardır. Ödemeler
üniversitemiz web sayfası üzerinden aday öğrenci TC kimlik numarası ile yapılabilir ya da kayıt esnasında yapılabilir.

•

Ya da; Üniversiteye kayda gelmeden önce aşağıdaki linkten online ödeme yapılabilir.

•

Üniversitenin https://odeme.isikun.edu.tr sayfasından öğrenci T.C Kimlik numarası girilerek, kaydınızı yaptırmaya gelmeden önce Üniversite
sayfasından kredi kartı ile peşin dönemlik ya da taksitli ödemeyi seçerek ödeme yapan öğrencinin ödeme işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.
Kayıt esnasında ödeme çıktısını getirmeniz gerekmektedir.

3) İŞ BANKASI İLE TAKSİTLİ ÖDEME;
•

Taksitli ödemeden yararlanmak isteyen kişilerin İş Bankasından KMH ( Kredili mevduat hesabı) açtırması zorunda olup, Şile ve Maslak
kampüslerimizde kayıt esnasında bulunan İş Bankasından hesap açılış işlemlerini yaptırabilir. Hesap açılımı esnasında hesap açılacak kişiye
ait kimlik fotokopisi, gelir belgesi ve isme kayıtlı bir fatura ya da ikametgâh gerekmektedir. Sisteme girmek isteyen öğrencilerimizin ilk taksitini
ödemiş olması ve bankanın garantör olması zorunluluğu vardır.

•

İş Bankası garantörlüğünde açılmış olan KMH hesaplarında taksit günlerinde taksit tutarının olması gerekmektedir. Son ödeme gününe kadar
öğrenim ücretlerinin taksit tutarları, yatırılmadığı takdirde ya da yeterli olmadığı durumlarda kredili hesabınıza tanımlanan Artı Para’yı (kredi
limiti) devreye alıp hesap sahibini kredilendirerek ödemeleri tamamlayacaktır. Bu durum, hesap sahiplerinin banka faizi ile karşı karşıya
kalmaları anlamına gelmektedir.

•

Özel Kredili hesabınıza yatıracağınız ödemeler ücretler tablosunda belirtilen son ödeme tarihlerinde, İş Bankası tarafından Üniversitemiz
hesaplarına otomatik olarak aktarılacaktır. Dekont getirmenize gerek kalmayacaktır. Taksitli öğrenim ücreti ödemeleri dışında kalan diğer
ücretleri, yurt ücreti, yurt depozitosu vb. ücretlerin Özel Kredili hesaba yatırılmamasını önemle rica ederiz.

•

Taksitli sisteme dahil olmuş öğrencilerimizin ödemelerini kendileri için açılan Özel Kredili hesaba yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kredi
hesapları açık kalacak olup, hesaba işleyen faizden üniversite sorumlu olamayacaktır.

İş Bankası İlgili Telefonlar;
Füsun Yurtseven
Tel
Mobil
E-posta

: 0212 316 47 35
: 0507 196 36 64
: füsun.yurtseven@isbank.com.tr

Okan Çetinkaya
Mobil
: 0554 541 97 02
E- posta : okan.çetinkaya@isbank.com.tr
Onur Bektaş
Mobil
: 0507 195 45 10
E- posta : onur.bektas@isbank.com.tr
4) HESABA HAVALE - EFT;
FMV Işık Üniversitesi peşin ya da dönemlik ödeme
Kayıt esnasında dekontunuzu bulundurmanız gerekmektedir.

LİSANS VE ÖN LİSANS ÖDEME SEÇENEKLERİ

YURT BİLGİLERİ
•

FMV Işık Üniversitesi Şile Kampüsünde yer alan Öğrenci yurtları, öğrencilerimiz tarafından her geçen yıl daha fazla rağbet görmektedir. 20182019 Akademik yılı itibarı ile 9’u erkek 9’u kız öğrenciler için tahsis edilmiş, 18 yurt binasında 1, 3 ve 4 kişilik olmak üzere toplam 517 oda
bulunmaktadır. Yurtlarımızın genel kapasitesi 1529’dur. Engelli öğrencilerimizin de kullanabileceği 4 oda mevcuttur.

•

Yurtlar personelleri 7/24 esasına göre öğrenci taleplerinin ve tespit edilen sorunların yerinde ve zamanında giderilmesini takip etmek ile yurtların
genel kontrolü sağlamakla görevlidir.

o
o

Öğrencilerimiz Kız Yurtlarına 5426 dahili numaradan ve 0549 748 30 05 GSM numarasından;
Erkek Yurtlarına ise; 7320 dahili numaradan ve 0531 161 32 33 GSM numarasından her zaman ulaşılabilmektedir.

•

Yurtlarımızın ortak alanları ve odaların bulunduğu koridorlar, güvenlik amacıyla kamera sistemi ile kayıt altına alınmakta, bu kayıtlar, ancak bir
olayı aydınlatabilmek için ihtiyaç duyulması halinde ve kontrollü olarak yetkili yurt görevlisi tarafından incelenmektedir. Yurtlarda kalan
öğrencilerimiz, Yurt Yaşam Kurallarına uymakla yükümlü olup, aykırılığın tespiti halinde yurt görevlileri tarafından tutanak düzenlenmekte,
gerekli görülen hususlar Yurtlar Disiplin Kurulu gündemine alınarak karara bağlanmaktadır.

YURT OLANAKLARI
ODALAR
:Yurtlarımızda konaklayan her öğrencimize standart olarak birer yatak, çarşaf, nevresim, yastık, yastık kılıfı gibi temel
malzeme verilmektedir. Tüm odalarımızda her öğrenci için birer adet olmak üzere; çalışma masası, kitaplık, elbise dolabı, karyola veya ranza,
çalışma sandalyesi ve her oda için bir buzdolabı tahsis edilmektedir. Yurtlarımız öğrenci odalarında soba, radyatör, ocak, fırın, klima, halojen
aydınlatma gibi aşırı yük çeken elektrikli cihazların kullanılmasına güvenlik nedenleri ile izin verilmemektedir.
ETÜD ODALARI
: Yurtlarımızın genelinde 7/24 hizmet veren çalışma odaları mevcuttur. DMF binasında 24 saat açık olan bir çalışma salonu
bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin gerekli araştırma çalışmalarını yapabileceği kütüphane de 24 saat hizmet vermektedir.
ÇAMAŞIR ODALARI: Tüm yurtlarda çamaşır odaları bulunmaktadır. Çamaşır odalarında; öğrencilerimiz kendi özel çamaşırlarını yıkayabilecekleri
çamaşır makinaları, kurutma makinaları, ütüler ve ütü masaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

MUTFAK
:Tüm yurtlarımızda bulunan mutfaklarda; evyeli mutfak tezgahı ve malzeme dolaplarının yanı sıra elektrik ocağı, mikrodalga
fırın, bulaşık makinası, tost makinası, ekmek kızartma makinası ve su ısıtıcısı bulunmaktadır. İsteyen öğrencilerimiz, 24 saat süresince bu
alanlarda kendi istedikleri yiyecekleri hazırlama imkanına sahiptir. Ayrıca öğrencilerimizin yemek yiyebileceği yemek masaları ve sandalyeleri
bulunmaktadır.
ISINMA-HAVALANDIRMA: Yurtlarımızın tüm iç mekanları, merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılmaktadır. Kaloriferlerin yanma saatleri 06.00-10.00,
13.00-15.00 ve 17.00-24.00 belirlenmiş olup, hava şartlarına göre revize edilmektedir. Her gün yurt ortak alanlarının sıcaklığı ölçülerek (22 °C) ısı
kontrol altında tutulmaktadır. Ayrıca özellikle öğrencilerimizin sınav dönemlerinde, geç saate kadar çalışacakları dikkate alınarak kaloriferler yanık
tutulmakta, dış ortam sıcaklığına göre de ilave önlemler alınmaktadır.
TEMİZLİK
:Tüm yurtlardaki öğrenci odaları ve ortak alanların temizliği, özel temizlik şirketince sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak
yapılmaktadır. Odalarda her gün günlük temizlik yapılmakta, çöpler atılmakta, ayrıca ayda bir detaylı oda temizliği yapılmaktadır. Öğrencilerimizin
kullanımına sunulan çarşaf, yastık yüzü ve nevresim takımları her on günde bir yıkanarak değiştirilmektedir. Öğrencilerimiz bu hizmetten ücretsiz
olarak yararlanmaktadır.
SICAK SU

:Yurtlarımızda 7/24 kesintisiz sıcak su bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

INTERNET
:
Kampüsümüzde Kablolu 700 Mbit/s ve Kablosuz 400 Mbit/s olarak 2 ayrı internet bağlantısı kullanılmaktadır. Bunun güvenli, kontrollü ve adil bir
şekilde dağıtımının sağlanması için, kullanıcı adı ve parola kullanarak internete çıkış sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz bu 2 hizmetten ücretsiz olarak
yararlanmaktadır.
İÇME SUYU
:Tüm yurtlarımızda ortak alanlarda (koridorlar dahil) su sebilleri bulunmakta ve damacanalı içme suları, ücretsiz olarak
öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır.
DEPO
depolar mevcuttur.

:Yurtlarımızda, öğrencilerimizin beraberlerinde getirebilecekleri fazla eşyalarını belirli süreler için muhafaza edebilecekleri

GÜVENLİK
edilmektedir.

:Kampüs genelinde özel güvenlik şirketince 7/24 güvenlik hizmeti verilmekte olup, ayrıca binalar yurt görevlilerince kontrol

OTOMATLAR

:Yurtlarımızda, 7/24 hizmet veren (ücretli) bisküvi – çikolata vb. paketli ürün ve kutulu içecek otomatları mevcuttur.

BAKIM-ONARIM
:Yurt öğrenci odaları ve ortak alanlardaki elektrik, elektronik, tesisat, inşaat, marangozluk gibi konularda gerekebilecek her
türlü bakım-onarım, özel teknik servis ekiplerince ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ancak, kullanım hatasından ve kötü kullanımdan kaynaklanan
hasarlar öğrencilerden depozitolarından kesinti yapmak sureti ile tanzim edilmektedir. (Dahili: 5858 - Teknik servis)
YANGIN ÖNLEMLERİ :Yangın tehlikesine karşı Elektronik Algılama ve Alarm Sistemleri ile donatılmış olan yurtlarımızın tüm ortak alanlarında ve
öğrenci odalarında duman detektörleri bulunmaktadır. Ayrıca binalarımızda yangın söndürücüler ve yangın dolapları ile birlikte etkin yangın kaçış
yönlendirmeleri mevcuttur. Duman detektörleri yangın tespiti açısından önem arz etmekte olup, çıkartılması, sökülmesi kesinlikle yasaktır.
ARAÇ PARK ALANLARI: Kampüsümüzde öğrencilerimizin özel araçlarını park edebileceği otopark alanları mevcuttur. Ayrıca özel bisiklet parkları
da bulunmaktadır.
ACİL DURUM
:Kampüsümüzde sağlık, güvenlik, yangın gibi acil durumlar için 7/24 görev yapan ekipler de bulunmaktadır. Öğrencilerimize
gerekli olabilecek kampüs içi gerekli telefon numaraları, yurtlardaki tüm oda kapıları arkasında mevcuttur.

SIKÇA SORULAN SORULAR
•

Yurtlara nasıl başvurulur?

Yurtlar Müdürlüğü web sitesinde ilan edilen tarihlerde, online başvuru formu doldurularak başvuru yapılır.

•

Yurttan çıkış yapacağım, depozitomu geri alabiliyor muyum, ne yapmam lazım?

Evet alabilirsiniz. Eğer yurtlarda tekrar kalmayacak iseniz, çıkış yaparken Mevzuat kısmında yer alan Yurt Depozito İade Formunu doldurup, Yurtlar
Müdürlüğüne gönderdiğinizde talebiniz işleme alınır, eğer yurtta tarafınızdan yapılmış herhangi bir hasar/eksiklik varsa depozito miktarınızdan tahsil
edilerek kalan miktar formda belirtilen hesaba aktarılır.

•

Yurtta kalmanın koşulları nelerdir?

Yurtlara kayıt alınması için öğrencinin öncelikle okul kaydını yaptırması gerekmektedir.
Yurt başvurusu kabul edilen, yurt ücretini ve depozitosunu ödeyerek dekontunu beyan edebilen, anahtar teslim formu doldurup anahtarını teslim
alan ve yurt kurallarına uyma taahhüdünde bulunan Işık Üniversitesi öğrencileri yurtlarda kalabilir.

•

Ücretler (ödeme şekilleri) nedir?

Yurt ücretleri, yıllık peşin, dönemlik peşin ya da taksitli olarak yapılabilir. Ödemeler, yurtlara giriş yapılmadan, İş Bankası IBAN : TR57 0006 4000
0011 2990 5630 12 Açıklama kısmına öğrenci adı soyadı, TC no, yurt ödemesi yazılmalı veya kredi kartı ile online ve mobil olarak yapılabilir.
Taksitli ödemeler için, İş bank Kredili ailem hesabı açılarak, hesap bilgilerinin Yurtlar veya Finans Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.
Yurt ücretini son ödeme tarihine kadar yatırmamış olan öğrencilerin yurt başvuruları iptal edilir. Detaylı bilgi yurt ücretleri linkinden verilecektir.
•

Yerleştirme nasıl olacak?

Yerleştirme işlemi Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından, Yurtlar Yönetmeliğince belirlenen koşullara uygun olarak otomasyon sistemi ile yapılmaktadır.
Bu koşulların bazıları ikamet adresi, burslu olup olmama durumu, öğrencinin ikametgahının kampüse uzaklığı, sağlık problemleri, şeklindedir. Oda
tipleri farklılık arz ettiğinden ve sınırlı kapasitede olduğundan, her zaman ilk tercih ettiğiniz oda tipine yerleşiminiz mümkün olmayabilir.

•

Eğitim yılı bittiğinde odamı tamamen boşaltmalı mıyım?

Eğitim yılı bittiğinde, yurt yönetiminin belirlediği son çıkış tarihine kadar, yurt odası tamamen boşaltılarak anahtar, çıkış formu imzalanmak suretiyle
ilgili yurt görevlisine teslim edilmelidir.
•

Odamda ziyaretçi ağırlayabilir miyim?

Yurtlarda ikamet eden öğrenciler, kesinlikle odalarda misafir ağırlayamazlar. Odalarda misafir ağırlama yasaktır.
•

Yurt kurallarına uymamanın yaptırımları nelerdir?

Yurt Yönergesinde belirtilen kurallara uymayan öğrenciler hakkında, Yurtlar Müdürlüğü ve Yurtlar Disiplin Kurulu tarafından gerekli uyarı ve cezai
işlem yapılır. Kural ihlallerinin öğrenci tarafından bu uyarı/kınama cezalarına rağmen devam ettirilmesi durumunda öğrenci yurtlardan çıkarılabilir ve
bir daha yurtlara yerleştirilmeyebilir.2019-2020 akademik yılında FMV Işık Üniversitesi öğrenci yurtlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz,
başvurularını online olarak yapacaklardır.
Öğrenciler kayıtları yapıldıktan sonra, öğrenci numarası ile işlem yapabileceklerdir. Başvurular hakkında detaylı bilgi okul kayıtları esnasında Yurtlar
Müdürlüğü danışma masasından alınabilecektir.
Yurt ücretlerine http://aday.isikun.edu.tr sayfasından ulaşılabilirsiniz.
Yurt yerleşimine hak kazanmış öğrencilerin yurtlara yerleşmeleri durumunda 1 kereliğine mahsus 500.00 TL yurt depozito ödemesi yapması
gerekmektedir.
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FMV Işık Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü
Kız Yurtları Tel
Kız Yurtları Mobil Tel
Erkek Yurtları Tel
Erkek Yurtlar Mobil Tel
E posta

: 444 07 99 / 5426
: 0 549 748 30 05
: 444 07 99 / 7320
: 0531 161 32 33
: yurt@isikun.edu.tr

YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLER İÇİN İNTERNET BAĞLANTI KILAVUZU
Yurtlarda kalan öğrencilerimiz internete bağlanmak için Bilgi İşlem Merkezi tarafından kendilerine verilen ad.soyad@isik.edu.tr formatındaki e-mail
adresleri ile e-mail şifrelerini kullanacaklardır. Öğrencilerimiz yurtlarda bulunan internet girişlerine kendileri tarafından temin edecekleri Cat5 ya da
Cat6 kablo ile bir ucu masalarının altında bulunan bu girişe diğer ucu da bilgisayarlarının Ethernet girişlerine takmak suretiyle sisteme giriş
yapacaklardır.
Bu esnada sistem tarafından kullanıcılara otomatik geçici bir IP adresi atanacaktır. Tüm Yurtlar için kablolu internet bağlantı hızı kapasitesi
700Mbps’dir. E-mail adreslerini ya da şifrelerini bilmeyen öğrenciler FMV Işık Üniversitesi web sayfaları dışında herhangi bir web sayfasına giriş
yapamayacaklardır. FMV Işık Üniversitesi web sayfası, e-mail sayfası sayfalarına kullanıcı adı ve parola girmeden giriş yapılabilmektedir.
Kablolu bağlantıya ek olarak 350 Mbit/s hızında kablosuz Türk Telekom WiFi hizmeti ile öğrencilerimiz kampüs genelindeki tüm yaşam alanlarında
WiFi erişimine sahip olacaklardır. Bu erişim tipinde sisteme kayıt olunup alınacak SMS şifresi ile giriş yapılacaktır.

DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER
1- Öğrenciler yalnızca bir cihaz ile internet bağlantısı yapabilirler. Ethernet girişine paylaştırma amaçlı bir ağ cihazı (router, switch, hub vb.)
bağlanamaz. Tespiti halinde gerekli disiplin prosedürleri uygulanır.
2- Öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak atanan IP ve DNS adreslerini kullanmak zorundadırlar. Manual olarak IP veren kullanıcılar sisteme
giriş yapamayacaklardır.

3- 5651 Sayılı Internet Erişim Kanunu çerçevesinde üniversite Bilgi İşlem Departmanları kullanıcıların IP erişim kayıtlarını saklamak zorundadır. Bu
nedenle öğrencilerimizin sisteme giriş yaptıkları e-mail adres ve şifrelerini paylaşmamaları ve kendi kullanıcı hesapları ile başka bilgisayarlardan
giriş yapmamaları gerekmektedir. Aksi takdirde herhangi bir adli soruşturma durumunda sorumluluk sistemde görünen kullanıcıya aittir.
4- Öğrencilerimize şifre hatırlatması yapılabilmesi için, kimlik ve cep telefon bilgilerinin Campus Online sistemine doğru ve eksiksiz giriş yapılmış
olması gereklidir.
FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ MOBİL
FMV Işık Üniversitesi Mobil Uygulamamız yayınlanmıştır. Uygulamayı kullanarak kayıt olduğunuz derslerin bilgilerine, ders materyallerine, öğretim
görevlisinin dersle ilgili duyurularına, sınavlardan aldığınız notlarınıza, ders sınıf ve saatlerinize ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, ulaşım programlarına, günlük yemekhane menüsüne ulaşabilir, üniversite radyosunu dinleyebilir, öğrenci kulüpleri ve üniversite birimleri
tarafından düzenlenen geçmiş ve gelecek etkinliklere, ulaşabilirsiniz. Uygulama ile ilgili ayrıntılı bilgi ve yükleme linklerine
http://www.isikun.edu.tr/isikmobil adresinden ulaşabilirsiniz.
ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER
•
•
•
•
•
•
•
•

Sınırsız süreli e-posta hesabı
50 GB e-posta alanı
1 TB bulut depolama alanı
İnternet üzerinden Office programlarının kullanılması
Öğrenci web sitesi barındırma
Microsoft Windows ve Microsoft Office programlarını bulut üzerinden ücretsiz olarak indirip kullanabilme olanağı
Öğrencilerimiz Hizmet Yönetim Sistemini kullanarak yiyecek hizmetleri, temizlik hizmetleri, barınma hizmetleri, ulaştırma, güvenlik ve
teknik gibi konularda talep ve şikayetlerini ilgili birimlere iletebilmektedir.
Öğrencilerimiz Halı Saha Rezervasyon uygulamasını kullanarak kampüsümüzde bulunan halı sahaların kullanımı için rezervasyon
yapabilmektedir.

ÖĞRENCİ SERVİS GÜZERGAHLARI VE İSTİKAMETLER
1- KALKIŞ : KARTAL - PENDİK - KURTKÖY – SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI – ŞİLE
2- KALKIŞ : MALTEPE - KÜÇÜKYALI - BOSTANCI GÖSTERİ MRK. - ŞENESENEVLER -SAHRAYICEDİD –ÇAMLIK- ŞİLE
3- KALKIŞ : İÇERENKÖY-KÜÇÜKBAKKALKÖY-NOVADA AVM-BRANDİUM-BARAJ YOLU – ÇAMLIK-ŞİLE
4- KALKIŞ : BATI ATAŞEHİR-DOĞU ATAŞEHİR-SOYAK YENİŞEHİR-HAT BOYU-KAMİL KOÇ-ADI GÜZEL-ÇAMLIK- ŞİLE
5- KALKIŞ : ÜSKÜDAR – ALTUNİZADE (CAPİTOL)LİBADİYE-ÜMRANİYE-ÇAKMAK-TEPEÜSTÜ - ÇAMLIK- ŞİLE
6- KALKIŞ : İETT HUZUR MAH.DURAĞI-SERİNDERE-MADENLER-ÇAMLIK-TAŞDELEN-ALEMDAĞ-NİŞANTEPE-ŞİLE(Çekmeköy Ücretsiz ringi
konulduğundan bu servis 2018-2019 döneminde iptal edilmiştir)
7- KALKIŞ : MASLAK-4.LEVENT METRO DURAĞI-KAVACIK KÖPRÜSÜ-ÇAMLIK-ŞİLE
8- KALKIŞ : KADIKÖY HAYDARPAŞA PROTOKOL CAMİ ÖNÜ-ATATÜRK CADDESİ STARBUCKS-SİTELER DURAĞI-ÇAMLIK-ŞİLE
9- KALKIŞ : KABATAŞ-ALTUNİZADE-ÇAMLIK-ŞİLE
10-KALKIŞ: ŞİLE CUMHURİYET CADDESİ HAVUZLU PARK ÖNÜ -KAMPÜS
•
•

Yukarıda belirtilen servis güzergahları servise kayıtlı öğrenciler için geçerlidir.
12 kişiden az olursa servis kaldırılmayacaktır.

ŞİLE KAMPÜSÜ

MASLAK KAMPÜSÜ

FMV Işık Üniversitesi
34980 Şile/İstanbul
Tel: 444 07 99

FMV Işık Üniversitesi
Büyükdere Cad. No: 194
34398 Maslak/İstanbul
Tel: 444 07 99

www.isikun.edu.tr

