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ÖĞRENCİ KAYIT REHBERİ

YKS KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
• ÖSYM Sonuç Belgesi (ÖSYM web sitesinden temin edilecektir.)
• ÖSYM Yerleştirme Belgesi (ÖSYM web sitesinden temin edilecektir.)
• Lise Diploma Aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı (Lise Diploması yerine “Geçici Mezuniyet Belgesi”
dışında hiçbir belge kabul edilmemektedir. Lise Diplomasını kaybeden adaylar mezun oldukları kurumdan
aldıkları kayıp belgesi ile başvurabilirler.) (Daha önce bir Yükseköğretim Kurumundan mezun adaylar da
lise diplomasını getirmek zorundadırlar.)
• T. C. Kimlik Kartının önlü-arkalı fotokopisi (Aslı ile beraber getirilmeli)
• 2002 ve öncesi doğumlu erkek adaylar bağlı oldukları Askerlik Şubesinden veya E-Devlet üzerinden
alacakları “bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına” dair
belge.
• 3 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde önden ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş. Renkli
fotokopi veya polaroid fotoğraf geçerli değildir.)
ÖNEMLİ: Tüm öğrencilerimiz arzu ederlerse E-Devlet üzerinden kayıt olabilirler. Bu durumda olan
öğrencilerimiz için detaylar web sayfamızda yer almaktadır.
http://www.isikun.edu.tr/web/1609-14734-1-1/isik_universitesi/hakkinda/yonetim__idari_birimler__ogrenci_isleri
_daire_baskanligi__basvuru_ve_kabul__yks_kayitlari/e-devlet

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
Adayların ﬁziki kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ancak Pandemi koşulları nedeni ile aday
öğrencilerimiz müracaatlarını çevrim içi/online olarak ta gerçekleştirebileceklerdir.
Bknz. http://www.isikun.edu.tr/web/1609-14734-1-1/isik_universitesi/hakkinda/yonetim__ idari_
birimler__ogrenci_isleri_daire_baskanligi__basvuru_ve_kabul__yks_kayitlari/e-devlet
Mevzuatlar gereği Posta veya e-Mail ile kayıt yapılamamaktadır.
Çevrimiçi kayıtlarda, belgeler eksiksiz olmalı ve asılları daha sonra belirlenecek tarihte getirilmelidir.
Belgelerinizin önceden fotokopi ile çekilip getirilmesi işlemlerinizin hızlı bitmesini sağlayacaktır.
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Belgelerinizin önceden fotokopi ile çekilip getirilmesi işlemlerinizin hızlı bitmesini sağlayacaktır.
Kayıt belgelerinde eksiklik olması durumda Mevzuatlar gereğince kayıt yapılmamaktadır.
Zorunlu hallerde noter tasdikli vekâletname ile kayıt yaptırılabilmektedir.
Lise Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı kayıt sırasında gösterilmeden kayıt yapılamamaktadır.
Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar, herhangi bir hak iddia edemez.
Yükseköğretim Kurulu kararı uyarınca; aynı anda örgün iki lisans programına kayıtlı olunamayacağından,
farklı bir Yükseköğretim kurumunda lisans programında kaydı bulunan adaylar halen kayıtlı oldukları
Yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde kayıt yaptıramazlar.
Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri
yapmaya yetkilidir.
Eğitim Dili İngilizce olan programlarımızda ve isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Okulu için sınavlarımız;
Yükseköğretim Kurulu kararı uyarınca; aynı anda örgün iki lisans programına kayıtlı olunamayacağından,
farklı bir yükseköğretim kurumunda lisans programında kaydı bulunan adaylar halen kayıtlı oldukları
yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde kayıt yaptıramazlar.
Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri
yapmaya yetkilidir. (Eğitim Dili İngilizce olan programlarımızda ve isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Okulu için
sınavlarımız;
(1) 13 Eylül 2022

(2) 15-16 Eylül 2022

tarihlerinde 2 aşamalı olarak gerçekleşecektir. Detaylar resmi web sayfamızda yer almaktadır.
https://www.isikun.edu.tr/akademik/sﬂ (Sınavlar)
13 Eylül 2022- İngilizce Düzey Belirleme Sınavı – (Yüz yüze) (Bu sınavdan geçer not alanlar iki güne
yayılan aşağıdaki Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar.)
15 Eylül 2022- İngilizce Yeterlik Yazılı Sınavı – (Yüz yüze)
16 Eylül 2022- İngilizce Yeterlik Sözlü Sınavı – (Zoom üzerinden)
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MALİ BİLGİLER

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
2022-2023 Akademik Yılı Lisans Öğrenim ücretleri yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için ödeme seçenekleri
sayfa 7’de ücret tablosunda bulunmaktadır.
Öğrenim ücretlerine % 8 KDV dahildir. İleride KDV oranlarında meydana gelebilecek indirim veya artışlar
öğrenim ücretlerine olduğu gibi yansıtılacaktır.

MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK YIL ÖĞRENİM
ÜCRETLERİ TAHSİLATI UYGULAMA DETAYLARI;
İŞBANKASI KANALI İLE PEŞİN YA DA DÖNEMLİK ÖDEME;
Öğrenim ücretini peşin ya da dönemlik ödemek isteyen öğrenciler aşağıdaki hesaba EFT/Havale yapabilir.
Alıcı Adı: FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Şube: İş Bankası İstanbul Şubesi
IBAN: TR57 0006 4000 0011 2990 5630 12
*Açıklamaya Öğrenci Adı-Soyadı ve TC numarası mutlaka yazılmalıdır.
Kayıt esnasında dekontunuzu yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
KREDİ KARTLARI İLE ONLİNE ÖDEME;
Akbank, Finansbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası kredi kartlarına tek çekim ya da
taksitli ödeme yapılabilir. Ödemeler üniversitemiz web sayfası üzerinden ya da kayıt esnasında
stantlarımızdan yapılabilir.
Üniversitenin https://odeme.isikun.edu.tr sayfasından öğrenci T.C Kimlik numarası girilerek, kaydınızı
yaptırmaya gelmeden önce kredi kartı ile peşin dönemlik ya da taksitli ödemeyi seçilerek ödeme işlemi
gerçekleştirilebilir. Kayıt esnasında ödeme çıktısını getirmeniz gerekmektedir.

5

İŞBANKASI 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 belgesi gerekmektedir. Sisteme girmek isteyen öğrencilerimizin ilk
taksitini ödemiş olması ve bankanın garantör olması zorunluluğu vardır.
İş Bankası garantörlüğünde açılmış olan hesaplarda 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 (kredi limiti) devreye alıp hesap
sahibini kredilendirerek ödemeleri tamamlanacaktır. Bu durum, hesap sahiplerinin banka faizi ile karşı
karşıya kalmaları anlamına gelmektedir.
Kredili mevduat hesabınıza yatıracağınız ödemeler taksit 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 Kredili Mevduat hesabına yatırılmamasını önemle rica ederiz.
Taksitli sisteme dahil olmuş öğrencilerimizin ödemelerini kendileri için açılan Kredili Mevduat Hesabına
yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kredi hesapları açık kalacak olup, hesaba işleyen faizden
üniversitemiz sorumlu olamayacaktır.
İş Bankası Yetkili Personel İletişim Bilgileri:
nihan.terlikci@isbank.com.tr 212 – 3164769

pinar.erzor@isbank.com.tr 212 – 3164733

ahmet.boyner@isbank.com.tr 212 - 3164725

gulay.esmer@isbank.com.tr 212 – 3164730

bilge.aksoy@isbank.com.tr 212 – 3164792

teslime.karabulut@isbank.com.tr 212 – 3164738

emre.kirisci@isbank.com.tr 212 – 3164739

onur.aggul@isbank.com.tr 212 – 3164723
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2022-2023 AKADEMİK YILI ADAY ÖĞRENCİ ÜCRET TABLOSU

Akademik
Birimler

Bölümler / Programlar
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

1 Peşin Toplam 10 Taksit

Güz
(1.Dönem)

Bahar
(2.Dönem)

Aylık Taksit

10 Taksit
Toplamı

ÜCRETLİ

103.600

51.800

51.800

11.600

116.000

%75 İndirim

25.900

12.950

12.950

2.900

29.000

%50 İndirim

51.800

25.900

25.900

5.800

58.000

%25 İndirim

77.700

38.850

38.850

8.700

87.000
116.000

ÜCRETLİ

103.600

51.800

51.800

11.600

%75 İndirim

25.900

12.950

12.950

2.900

29.000

Yönetim Bilişim Sistemleri

%50 İndirim

51.800

25.900

25.900

5.800

58.000

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
İktisat (İngilizce)

%25 İndirim

77.700

38.850

38.850

8.700

87.000

ÜCRETLİ

99.600

49.800

49.800

11.200

112.000
28.000

İşletme (İngilizce)

%75 İndirim

24.900

12.450

12.450

2.800

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

%50 İndirim

49.800

24.900

24.900

5.600

56.000

%25 İndirim

74.700

37.350

37.350

8.400

84.000

ÜCRETLİ

103.600

51.800

51.800

11.600

116.000

%75 İndirim

25.900

12.950

12.950

2.900

29.000

%50 İndirim

51.800

25.900

25.900

5.800

58.000

%25 İndirim

77.700

38.850

38.850

8.700

87.000

ÜCRETLİ

45.900

22.950

22.950

5.160

51.600

%75 İndirim

11.475

5.738

5.738

1.290

12.900

%50 İndirim

22.950

11.475

11.475

2.580

25.800

%25 İndirim

34.425

17.213

17.213

3.870

38.700

52.800

Uluslararası Ticaret Ve Finansman (İngilizce)
Endüstriyel Tasarım

Sanat,
Tasarım ve
Mimarlık
Fakültesi

Yıllık Dönemlik Ödeme

Yıllık Ücret
(KDV Dahil)

Psikoloji (İngilizce)

Psikoloji

İktisadi,
İdari ve Sosyal
Bilimler
Fakültesi

Burs ve
İndirim

Görsel İletişim Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)
Mimarlık
Mimarlık (İngilizce)
Sinema ve Televizyon
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)
Anestezi
Dış Ticaret
Graﬁk Tasarımı
Graﬁk Tasarımı (İÖ)

Meslek
Yüksekokulu

Optisyenlik
Optisyenlik (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)

ÜCRETLİ

47.100

23.550

23.550

5.280

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

%75 İndirim

11.775

5.888

5.888

1.320

13.200

İlk ve Acil Yardım

%50 İndirim

23.550

11.775

11.775

2.640

26.400

35.325

17.663

17.663

3.960

39.600

Bilgisayar Programcılığı

İlk ve Acil Yardım (İÖ)

%25 İndirim
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YURT BİLGİLERİ
FMV Işık Üniversitesi Şile Kampüsünde yer alan Öğrenci yurtları, öğrencilerimiz tarafından her geçen yıl
daha fazla rağbet görmektedir. Deniz ve Orman manzaralı blokları da bulunan Işık Üniversitesi yurtları,
öğrencilerin bireysel dünyalarını kurmalarına olanak tanımanın yanı sıra, topluluk dayanışmasını da
teşvik eder. Yurtlarımız 16 binada, 1, 3 ve 4 kişilik olmak üzere toplam 1455 yatak kapasitesi mevcuttur.
Özel gereksinimli 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. 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.
İletişim Bilgileri:
Kız Yurtları Tel: 444 07 99 / 5426
Kız Yurtları Mobil Tel: 0 549 748 30 05 E posta: kizyurt@isikun.edu.tr
Erkek Yurtları Tel: 444 07 99 / 7320
Erkek Yurtlar Mobil Tel: 0531 161 32 33 E posta: erkekyurt@isikun.edu.tr
ODALAR
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.
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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 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 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 günaşırı yapılmaktadır.
SICAK SU
Yurtlarımızda 7/24 kesintisiz sıcak su bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu hizmetten ücretsiz olarak
yararlanmaktadır.
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İNTERNET
Kampüsümüzde 2 ayrı internet bağlantısı ile 2400 Mbps 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 yurtarımızda içme suyu, öğrencilerimizin kullanımına ücretsiz sunulmaktadır.
DEPO
Yurtlarımızda, öğrencilerimizin beraberlerinde getirebilecekleri fazla eşyalarını belirli süreler için
muhafaza edebilecekleri depolar mevcuttur.
GÜVENLİK
Kampüs genelinde özel güvenlik şirketince 7/24 güvenlik hizmeti verilmekte olup, ayrıca binalar yurt
görevlilerince kontrol edilmektedir.
OTOMATLAR
Yurtlarımızda, 7/24 hizmet veren (ücretli) bisküvi – çikolata vb. paketli ürün ve kutulu içecek otomatları
mevcuttur.
SOSYAL ALANLAR
Şile ve Maslak Kampüsümüzde, Ana yemekhanemizin dışında kampüsün farklı noktalarında hizmet veren
işletmelerimiz bulunmaktadır. Ayrıca yurtlarda ve dersliklerin bulunduğu katlarda 24 saat ürün
alabileceğiniz otomatlar bulunmaktadır. Yiyecek ve İçecek hizmeti veren işletmeler düzenli olarak takip
edilmekte ve kurallara uygun sizlere hizmet verilmesi sağlanmaktadır. Eğitim dönemi içinde işletmelerin
bilgileri web sayfasında paylaşılmaktadır.
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.
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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
Şile 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.
SAĞLIK MERKEZİ
Üniversitemizin Şile Kampüsü ‘nde bulunan Sağlık Merkezi; hekim, hemşire ve paramedikten oluşan sağlık
ekibiyle, 24 saat kesintisiz olarak, normal poliklinik ve acil poliklinik hizmeti vermektedir.
Sağlık Merkezi’mizde, poliklinik hizmeti ile sağlık hizmetinin standartlarda verildiği kampüste , Tıbbi Danışmanlık
için 444 9 724 numaralı telefondan deneyimli hekim kadrosuna ulaşarak acil durumlarda hayati müdahale
desteği, güncel sağlık konuları ve nöbetçi eczane ile ilgili bilgi alınması mümkündür.
Sağlık Merkez’inde çalışan hekim ve sağlık personellerimiz tarafından Üniversitemiz öğrenci ve personeline;
sağlık konularında her türlü danışmalık hizmeti verilmekte ve düzenli olarak eğitim seminerleri yapılmaktadır.
Maslak Kampüsümüzde sağlık hizmetleri veren Revirimiz bulunmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Yurt başvurusunu ne zaman ve nasıl yapabilirim?
Başvurular ile ilgili duyurular Yurtlar Müdürlüğü tarafından öğrencilere mail yoluyla ve Işık Üniversitesi web
sayfasında yayınlanmaktadır. Yurt başvuruları http://yurtkayit.isikun.edu.tr/ web sayfamızdan online
alınmaktadır.
Yurda kimler başvuru yapabilir?
Işık Üniversitesine kayıtlı öğrencilerimiz yurtlara başvuru yapabilirler.
Yurt başvurusu yaparken arkadaş seçimi yapabilir miyim?
Başvurunuz esnasında birlikte kalmak istediğiniz arkadaşınızın öğrenci numarasını belirttiğiniz takdirde,
olanaklarımız ve yerleşim önceliklerimiz esas alınarak talebiniz karşılanabilir. Aynı talebin, birlikte kalmak
istediğiniz arkadaşınız tarafından da yapılması ve tercih sıralamalarınızın da aynı olması gerekmektedir.
Başvuru sonucumu nasıl öğrenebilirim?
Yurt başvuru sonuçları öğrenci mail adreslerine ve SMS yolu ile öğrencilere bildirilmektedir.
11

Yurt yerleşimini ne zaman ve nasıl yapabilirim? Yurtlardan hangi tarihlerde ayrılabilirim?
Yurt yerleşimleri için Yurtlar Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler yerleşen öğrencilerimize
e-mail gönderilir ve yurt başvuru sayfasında yayınlanır. Yerleşim için belirlenen tarihlerde
öğrencilerimiz kendilerinden istenen belgelerini, yurt ve depozito ödeme dekontlarını eksiksiz teslim
etmesi gerekir. Eksik belge olması durumda yurt yerleşimi yapılamaz. Yurtlardan son çıkış tarihi her
dönemin sonunda gönderilen duyurularda belirtilmektedir.
Yerleştiğim odamı değiştirmek için ne yapmam gerekir?
Her dönem 1 defaya mahsus olmak üzere, oda değişikliği talebinizi dönem başlangıcını takip eden ilk
ay içinde Yurtlar Müdürlüğüne iletebilirsiniz. Oda değişikliği talepleriniz, imkanlar dahilinde
karşılanmaya çalışılacaktır.
Yurt çıkış işlemlerini nasıl yapabilirim?
Odanızı boşalttıktan sonra Yurtlar Müdürlüğü Oﬁsi’ne gelerek gerekli çıkış belgelerini imzalamanız ve
oda anahtarınızı teslim etmeniz gerekmektedir.
Yurtlardan çıkış işlemini yapmadan gidersem ne olur?
Bilgilendirme yapıldıktan sonra odada bulunan kişisel eşyalar atık olarak değerlendirilir, anahtar
bedeli ise fatura kesilerek depozito tutarından düşülmektedir.
Oda anahtarımı kaybettiğimde ne yapmalıyım?
Vakit kaybetmeden ilgili yurt oﬁsine giderek bilgilendirme yapılır, yönetim tarafından belirlenen ücret ödenir.
Yurt ücretlerini nasıl ödeyebilirim?
Yurt ücretinizi size bildirilen tarih ve banka hesabına yatırabilir, kredi kartı ile online ödeyebilirsiniz.
Taksitli ödemek isteyen öğrencilerimiz yurt ücretleri tablosunda belirlenen yurt ücretini anlaşmalı banka
kredi kartları ile ödemelerini online yapabilirler. Yurt yerleşimine hak kazanmış öğrencilerin yurtlara
yerleşmeleri durumunda 1 kereliğine mahsus 1000 TL yurt depozito ödemesi yapması gerekmektedir
Yurt ücretlerine dahil olan hizmetler nelerdir?
Yurt ücretlerine ortak mutfak kullanımı, çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinin kullanımı, ısınma,
internet, sıcak/soğuk su, temizlik ve teknik hizmetler dahildir.
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Yurt ücretini ödememe ile ilgili yaptırımlar nelerdir? Zamanında ödeme yapılmaz ise ne olur?
Her eğitim öğretim yılına ait yurt ücretlerini, belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemeyen öğrencilerin
yurtlarla ilişiği kesilir. Yurtlara yerleşim için gelen öğrenciler, istenen belgeleri yanlarında getirmek ve
ödemeyi yapmış olmak zorundadırlar. Önceden belirtilen tarihlerde yurt ücreti ödemesini yapmayan
öğrencilerimizin ilgili Yurtlar Müdürlüğü’nce yurtlarla ilişiği kesilerek, yurt hakkı yedekte bekleyen
öğrencilere devredilir.
Yurtlarda hayvan besleyebilir miyim?
Yurtlarda, hayvan beslenmesine ve bulundurulmasına izin verilmemektedir.
Yurtlara gelirken yanımda hangi eşyalarımı getirmeliyim?
Yurtlara gelirken sadece kişisel eşyalarınızı (nevresim takımı, şampuan, sabun, havlu, terlik, tuvalet
kağıdı, deterjan v.b.) getirmeniz yeterlidir.
Ortak alanlarda eşya bırakır/unutursam ne yapılır?
Ortak alanlar yurtlarda konaklayan öğrencilerimizin kullanımına 7/24 açık olduğu için bu alanlarda
bırakılan/unutulan eşyaların sorumluluğu öğrencilerimize aittir.
Odama veya yurtlardaki panolara aﬁş, poster, duyuru, resim v.s. asabilir miyim?
Yurtlarda herhangi bir yere, bir duyuru ve/veya aﬁş asılmasına izin verilmemektedir.
Annem, babam, kardeşim veya arkadaşım odamda kalabilir mi?
Öğrencilerimizin odalarında kendileri dışında, aile bireyleri de dahil olmak üzere, kimsenin konaklamasına
izin verilmez. Ancak öğrencilerimizin 1. dereceden yakınları (anne-baba-kardeş) konaklama talep etmeleri
durumunda konaklamayı talep ettikleri tarihlerdeki uygunluk durumuna göre belirli bir ücret karşılığında
misaﬁrhanemizde konaklayabilmektedirler.
Okuldan uzaklaştırma cezası almam veya kayıt dondurmam yurtta kalmamı etkiler mi?
Okuldan uzaklaştırma cezası alan veya kayıt donduran öğrenciler, yurtlarda da ikamet edemezler.
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Eşyalarımı taşımamda bana yardımcı olunabilir mi?
Yurt giriş ve çıkışları sırasında eşyalarınızın taşınması konusunda size yardımcı olabilecek personelimiz
bulunmamaktadır. Her öğrenci kendi eşyasının taşınmasından sorumludur.
Odamda bir sorunla karşılaştığımda ne yapabilirim?
Odanızla ilgili arızaları http://hys.isikun.edu.tr/ sayfası üzerinden öğrenci mail ve şifreniz ile giriş yaparak
ilgili birimlere iletebilirsiniz.
Odamda müzik dinleyebilir, TV seyredebilir veya bilgisayar oyunu oynayabilir miyim?
Odalarda, başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinlenebilir, TV seyredilebilir veya bilgisayar
oyunu oynayabilirsiniz.
Güz dönemi bittiğinde, yurttan çıkış yapmayacak öğrencilerin bahar dönemi için yurt başvurusu yapması
gerekli midir?
Güz döneminde yurtta kalan öğrencilerin, Bahar Dönemi için yurt başvuru yapmaları gerekmemektedir.
Yurttan ayrılırken depozitomu geri alabilir miyim?
Yurt odası teslim edildikten ve hasar tespiti yapıldıktan sonra, form doldurulup, imzalanır. İlgili yurt
oﬁsine teslim edilir.
Sömestr tatilinde odamı boşaltmalı mıyım?
Bahar döneminde yurtta kalmaya devam edecekseniz sömestr tatilinde detaylı temizlik yapıldığından,
kişisel eşyalarınızı dolaba koyarak kilitlemeniz yeterlidir.
Yaz döneminde hangi sebeplerle yurtlarda kalabilirim?
Yaz dönemi için; yaz okulu öğrencileri, staj yapacak öğrenciler ve üniversite bünyesinde bazı özel
çalışmalara katılacak öğrenciler yurtlarımızda konaklayabilmektedirler. Staj ve özel çalışmalar için kalacak
öğrencilerimiz için fakülte onayı istenmektedir. Yaz dönemi konaklama için başvuru tarihleri ve yapılacak
işlemler öğrencilere mail yoluyla duyurulmaktadır.
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Yurt kurallarına uymamanın yaptırımları nelerdir?
Yurt Yönergesi’nde belirtilen kurallara uymayan öğrenciler hakkında, Yurt Müdürü ve Yurt 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.
Yurtlar ile ilgili bilgi almak için nasıl iletişim kurabilirim?
Kız yurtları ile ilgili bilgi almak için kizyurt@isikun.edu.tr adresine mail gönderebilir veya mobil
0549 748 30 05 telefondan iletişime geçebilirsiniz. Erkek yurtları ile ilgili bilgi almak için
erkekyurt@isikun.edu.tr adresine mail gönderebilir veya mobil 0531 161 32 33 nolu telefondan iletişime
geçebilirsiniz.
Yurt Ücretleri
2022-2023 Akademik yılı yurt ücretlerine https://www.isikun.edu.tr/kampus-hayati/yurtlar/yurt-ucretleri
linkinden ulaşabilirsiniz.
YILLIK YURT ÜCRETİ

YURT ODA BİLGİLERİ
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YILLIK YURT ÜCRETİ

PEŞİN / DÖNEMLiK (KDV DAHİL)
GÜZ
DÖNEMİ

BAHAR
DÖNEMİ

YILLIK YURT
ÜCRETİ

Turuncu Yurtlar (1 Kişilik)

22.175

22.175

Turuncu Yurtlar (3 Kişilik Ranzalı)

8.315

8.315

Turuncu Yurtlar (3 Kişi Ranzalı Bahçe Katı)

7.670

Turuncu Yurtlar (Tip-2)

12.935

9 AY TAKSİTL (KDV DAHİL)
AYLIK TAKSİT

TAKSİT TOPLAMI

44.350

5.536

49.820

16.630

2.076

18.680

7.670

15.340

1.914

17.230

12.935

25.870

3.229

29.059
29.059

Turuncu Yurtlar (2 Kişilik Engelli)

12.935

12 935

25.870

3.229

Bordo Yurtlar (1 Kişilik Balkonlu) Erkek

18.945

18.945

37.890

4.729

42.560

Bordo Yurtlar (1 Kişilik Balkonlu-Wc/Banyolu) Kız

19.865

19.865

39.730

4.959

44.630

Bordo Yurtlar (3 Kişilik Ranzasız) Erkek

7.855

7.855

15.710

1.961

17.650

Bordo Yurtlar (3 Kişilik Ranzasız-Wc/Banyolu) Kız

11.090

11.090

22.180

2.768

24.915

Bordo Yurtlar (3 Kişilik Ranzalı, Balkonlu) Erkek

7.390

7.390

14.780

1.844

16.600

Bordo Yurtlar (3 Kişilik Ranzali Balkonlu-Wc/Banyolu) Kız

8.130

8.130

16.260

2.029

18.265
16.400

Bordo Yurtlar (4 Kişilik Ranzasız)

7.300

7.300

14.600

1.822

Bordo Yurtlar (4 Kişilik Ranzasız Bahçe Katı)

6.470

6.470

12.940

1.615

14.535

Mavi Yurtlar (1 Kişilik)

18.945

18.945

37.890

4.729

42.560

Mavi Yurtlar (Tip-2)

12.935

12.935

25.870

3.229

29.060

Mavi Yurtlar (3 Kişilik Ranzalı)

7.300

7.300

14.600

1.822

16.400

Mavi Yurtlar (3 Kişilik Ranzalı, Deniz Manzaralı)

7.575

7.575

15.150

1.891

17.020

YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLER İÇİN İNTERNET BAĞLANTI KILAVUZU
Yurtlarda kalan öğrencilerimiz internete bağlanmak için Bilgi İşlem Merkezi tarafından kendilerine verilen
ogrenci numarası@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 1500Mbps’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 900 Mbps 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
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.
Öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak atanan IP ve DNS adreslerini kullanmak zorundadırlar.
Manual olarak IP veren kullanıcılar sisteme giriş yapamayacaklardır.
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.
Öğrencilerimize şifre hatırlatması yapılabilmesi için, kimlik ve cep telefon bilgilerinin Campus Online
sistemine doğru ve eksiksiz giriş yapılmış olması gereklidir.
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FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ MOBİL
FMV Işık Üniversitesi Mobil Uygulamamız yayınlanmıştır. Uygulamayı kullanarak 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
• 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 il
etebilmektedir.
• Öğrencilerimiz Halı Saha Rezervasyon uygulamasını kullanarak kampüsümüzde bulunan halı sahaların
kullanımı için rezervasyon yapabilmektedir.
ÖĞRENCİ SERVİS GÜZERGAHLARI VE İSTİKAMETLER
1- Kalkış: Kartal- Pendik- Kurtköy – Sabiha Gökçen Havalimani- Şile
2- Kalkış: Maltepe- Küçükyali- Bostanci Gösteri Mrk.- Şenesenevler- Sahrayicedid –çamlik- Şile
3- Kalkış: İçerenköy-küçükbakkalköy-novada Avm-brandium-baraj Yolu – Çamlik-şile
4- Kalkış: Bati Ataşehir-doğu Ataşehir-soyak Yenişehir-hat Boyu- Kamil Koç-adi Güzel-çamlik- Şile
5- Kalkış: Üsküdar – Altunizade (Capitol)libadiye-ümraniye-çakmak- Tepeüstü- Çamlik- Şile
6- Kalkış: Maslak-4.levent Metro Duraği-kavacik Köprüsü-çamlik-şile
7- Kalkış: Kadiköy Haydarpaşa Protokol Cami Önü-atatürk Caddesi Starbucks-siteler Duraği-çamlik-şile
8- Kalkış: Kabataş-altunizade-çamlik-şile
9-kalkış: Şile Cumhuriyet Caddesi Havuzlu Park Önü - Kampüs
• Yukarıda belirtilen ücretli servis güzergahları servise kayıtlı öğrenciler için geçerlidir.
• 12 kişiden az olursa servis kaldırılmayacaktır.
• Akademik eğitimin olduğu hafta içi günlerinde belli saatlerde Şile Kampüs- Çekmeköy Metrogarden
arasında ücretsiz ring servisi bulunmaktadır.
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ÖĞRENCİ DEKANLIĞI
SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Hizmet Alanları:
• Öğrenci Kulüpleri ve Kültür Hizmetleri • Spor Faaliyetleri • Yaz Kampları • Anlaşmalı Kurumlar
Öğrenci Kulüpleri ve Kültür Hizmetleri:
Işık Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından kurulmuş olan ve tüm yönetimleri ve faaliyetleri yine
öğrenciler tarafından gerçekleştirilen öğrenci kulübü bulunmaktadır. Öğrenci Kulüpleri’nin
düzenledikleri etkinlikler Işık Üniversitesi kampüs yaşamının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
Spor Faaliyetleri:
Sporla uğraşmanın; akademik başarı üzerinde olumlu etkisi olduğuna inanan Işık Üniversitesi,
kampüslerinde öğrencilerin çok çeşitli spor aktivitelerini yapabilecekleri spor alanları olmasına önem
vermiştir.
Öğrenciler; spor salonunun içinde voleybol, basketbol, masa tenisi, bilardo, uzak doğu sporları ve
fitness aktivitelerinde bulunabilirler. Ayrıca halı saha, tenis sahası, basketbol, voleybol ve plaj
voleybolu sahalarında da sportif aktivitelerini yapabilmektedirler.
Milli ve lisanslı sporcularımıza sporcu bursu imkanı sağlanmaktadır. Web sayfamızda takım isimlerine
yer verilmiştir.
Yaz Kampları:
Özellikle yaz döneminde Spor, Eğitim ve Kültür kampları yapılmaktadır. 8-16 yaş çocukları kapsayan
bu kamplar ile yaz döneminde de kampüsü canlı tutmayı hedeflemekteyiz.
Anlaşmalı Kurumlar:
Siz değerli örencilerimize maddi fayda sağlamak amacıyla bazı işletmeler ile anlaşmalar
yapılmaktadır.
ŞİLE VE YOL HARİTASI
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IŞIK ÜNİVERSİTESİ ANLAŞMALI KURUMLAR PERSONEL VE
ÖĞRENCİ İNDİRİMLERİ
Kurum Adı (İstanbul İçi)

İndirim Konusu

İnd.%

Açıklama

Bilgi Kuram Koleji

Eğitim

10

Çalışan personel çocuklarına veya eğitim gören öğrencilerimizin
kardeşlerine uygulanır. (Yeni Kayıt)

Doğa Tatil Köyü

Konaklama

10

Işık Üniversitesi öğrenci ve personel kimlik kartı ile uygulanır.

The Sign Şile Hotel & Spa

Konaklama ve Yemek

10

Işık Üniversitesi öğrenci ve personel kimlik kartı ile uygulanır.

The Sign Şile Hotel & Spa-FIT

SPA (Kapalı Havuz Dahil)

20

Işık Üniversitesi öğrenci ve personel kimlik kartı ile uygulanır.

Marin Beach Otel

Konaklama ve Yemek

10

Işık Üniversitesi öğrenci ve personel kimlik kartı ile uygulanır.

The Hunger - Viaport

Yemek

10

Işık Üniversitesi öğrenci ve personel kimlik kartı ile uygulanır.

VIP Beach & Fish

Yemek

10

Işık Üniversitesi öğrenci ve personel kimlik kartı ile uygulanır.

Fusha Bar Resturant

Yemek

10

Işık Üniversitesi öğrenci ve personel kimlik kartı ile uygulanır.

Aqua Beach

Yemek

10

Işık Üniversitesi öğrenci ve personel kimlik kartı ile uygulanır
yemek ve içme olması durumunda giriş ücreti alınmayacaktır.

North Beach

Yemek

20

Işık Üniversitesi öğrenci ve personel kimlik kartı ile uygulanır
yemek ve içme olması durumunda giriş ücreti alınmayacaktır.

Dubara Cafe & Pub

Yemek

10

Işık Üniversitesi öğrenci ve personel kimlik kartı ile uygulanır.

Marin Balık

Yemek

10

Işık Üniversitesi öğrenci ve personel kimlik kartı ile uygulanır.

Rokethane

Yemek

10

Sadece hafta içi geçerli olmak kaydı ile Işık Ünversitesi öğrenci ve
personel kimlik kartı ile uygulanır.

Özel Kadıköy Ağız Ve
Diş Sağlığı Polikliniği

Sağlık

15

Işık Üniversitesi öğrenci ve personel kimlik kartı ile uygulanır.

Oğuzhan Dayı
(Özel Kadıköy Ağız Diş Sağlığı)

Sağlık

15

Işık Üniversitesi öğrenci ve personel kimlik kartı ile uygulanır.

*Çalışan Personel çocuklarına veya Egitim gören öğrencilerimizin kardeşlerine uygulanır.
**Işık Üniversitesi Öğrenci ve Personel Kimlik Kartı ile uygulanır.
***Işık Üniversitesi Öğrenci ve Personel Kimlik Kartı ile uygulanır / Yemek İçme olması durumunda giriş ücreti alınmayacaktır.

Kurum Adı (İstanbul İçi)

İndirim Konusu

İnd.%

Açıklama

Corendon Hotels-Gran Park Otel Kemer

Otel Konaklama

10

Işık Üniversitesi öğrenci ve personel kimlik kartı ile uygulanır.
444 0 885

Corendon Hotels-Gran Park Otel Lara

Otel Konaklama

10

Işık Üniversitesi öğrenci ve personel kimlik kartı ile uygulanır.
444 0 885

İletişim: sosyalkultur@isikun.edu.tr

www.isikun.edu.tr

Şile Kampüsü
Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak No:2
Şile / İstanbul

Maslak Kampüsü
Büyükdere Caddesi No: 194
34398 Maslak/İstanbul

isik üniversitesi

