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KAYIT REHBERİ 
KESİN KAYIT BAŞVURULARI
15 – 19 AĞUSTOS 2016 

Dünyanın Yeni 5 Boyutlu
Eğitim Sisteminin Türkiye’deki Öncüsü
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LYS KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
• Lise diploması aslı veya geçici mezuniyet belgesinın aslı gerekmektedir.
• Nüfus cüzdanının çift taraflı fotokopisi gerekmektedir. Lütfen nüfus cüzdanınızın 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.
- Öğrenim ücreti, dönemlik veya yıllık ödenmişse  “Ödeme Yapıldığına Dair Banka Dekontu” 
gerekmektedir.
- Akbank Taksitli Ödeme Sistemi tercih edilmişse “1.Taksit ödemesi işlenmiş Taksit Hesabı, Banka 
Hesap Cüzdanı Fotokopisi” gerekmektedir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
• Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamamaktadır. Zorunlu 
hallerde noter tasdikli vekâletname ile kayıt yaptırılabilmektedir.
• Lise diplomasının aslı olmadan kayıt yapılamamaktadır.
• Kayıt için gerekli belgelerden (özellikle lise diploması) önemli bulduğunuz belgelerinizin birer noter 
tasdikli fotokopisini çektirerek, ileride herhangi bir nedenle ihtiyacınız olması ihtimaline karşılık 
saklayınız.
• Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez.
• Yurtlardan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz başvurularını http://yurtkayit.isikun.edu.tr 
yapabileceklerdir.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI
Işık Üniversitesi Türkçe Programlarına yerleşen öğrenciler 19 Eylül 2016 tarihinde yapılacak olan “Genel 
İngilizce Testi”ne girebileceklerdir.

Işık Üniversitesi İngilizce Bölümlerine yerleşen  öğrenciler 19 Eylül 2016 tarihindeki İngilizce Yerleştirme 
Sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınav sonucuna göre 60’ın altında puan alan öğrenciler, aldıkları 
puana göre İngilizce Hazırlık sınıflarına yerleştirilirler. 60 ve üzeri puan alan öğrenciler ise 20 Eylül 
2016 tarihlerinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olanlar anadal 
programlarının birinci sınıfına kaydolurlar; başarısız olan öğrenciler 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 
başlayabileceklerdir.
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ÖNEMLİ TARİHLER

KESİN KAYITLAR 

15 - 19 Ağustos 2016, 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, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu Programlarına 
yerleşen öğrencilerin kayıtları yapılacaktır.

İNGİLİZCE SINAVLARI

EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE PROGRAMLAR İÇİN:
1. GENEL İNGİLİZCE TESTİ

19 Eylül 2016 Pazartesi, DMF Binası, Şile Kampüsü 
(Kayıt sırasında sınav saati ve ulaşım programı verilecektir.)

EĞİTİM DİLİ İNGİLİZCE PROGRAMLAR İÇİN:
1. AŞAMA İNGİLİZCE YERLEŞTİRME SINAVI

19 Eylül 2016 Pazartesi, DMF Binası, Şile Kampüsü
(Kayıt sırasında sınav saati ve ulaşım programı verilecektir.)

2. AŞAMA İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI

20 Eylül 2016 Salı, Saat 09.30, SFL (Yabancı Diller Okulu) Binası, Şile Kampüsü
1. Aşama Sınav sonuçlarının açıklanması: 19 Eylül 2016 Pazartesi (17:00)
2. Aşama Sınav sonuçlarının açıklanması: 22 Eylül 2016 Perşembe
(Sınav sonuçları üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek ve telefonla bilgi verilmeyecektir.)

HAZIRLIK PROGRAMI VE LİSANS 
DERSLERİNİN BAŞLANGICI

26 Eylül 2016 Pazartesi

15-19 AĞUSTOS 2016 KAYIT DÖNEMİ ÜCRETSİZ SERVİSLER

ŞİLE KAMPÜSÜ VE YOL HARİTASI

        KADIKÖY-ŞİLE           ŞİLE-KADIKÖY          MASLAK-ŞİLE            ŞİLE-MASLAK

GİDİŞ DÖNÜŞ DÖNÜŞGİDİŞ

Ömerli

Dudullu
Çekmeköy

Riva

ÇEKMEKÖY

ANKARA

MEHMET KÖPRÜSÜ

MASLAK

Carrefour

BJK Spor
Tesisleri

Opel
Gedizler
Showroom

Ümraniye

08.00         12.00              08.00         12.00
10.00         14.00              10.00         14.00
13.30         16.45              13.30         16.45

• Kadıköy servislerine Haydarpaşa Protokol Camii önünden binilmektedir. Yaklaşık 15 dakika 
sonra Sahrayicedit Starbucks Cafe’ye uğrayarak Şile Kampüsüne gelmektedir.

• Maslak servislerine Maslak Kampüsünden binilmektedir. Yaklaşık 5 dakika sonra 4. Levent 
durağına uğrayarak Şile Kampüsüne gelmektedir.

• Şile Kampüste servislerin kalkış yeri AMF binası önüdür.
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MALİ BİLGİLER

1) ÖĞRENİM ÜCRETLERİ:
2016-2017 Akademik Yılı Lisans Öğrenim ücretleri yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için 36.542.- TL 
Yüksekokul Öğrenim ücretleri ise 18.184.- TL olmak üzere ödeme seçenekleri sayfa 8’de bulunan 
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 8’de bulunan ücret tablosunda bulunmaktadır. Ödeme esnasında sizden 
ödenmesi talep edilen “Tutarlar”a kazanmış olduğunuz “Burs veya İndirimler“ yansıtılmış olacaktır.

• Öğrenim ücretleri tahsilatları, sadece Akbank ATS (Aboneli Tahsilat Sistemi) Sistemi üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. “Nakit Tahsilat”, “Banka Hesaplarımıza EFT veya Havale ile Tahsilat” 
seçeneklerimiz bulunmamaktadır.

Akbank ATS (Aboneli Tahsilat Sistemi) Sistemi: Öğrenci ödemelerinin, üniversite tarafından 
Akbank’a gönderilen detaylı ödeme bilgilerinin öncelikle Akbank sistemine kaydedilmesi ve Akbank 
tarafından tahsil edilmesini, bunların toplanarak üniversite hesaplarına alacak kaydedilmesini ve 
alınan ödemelerin üniversiteye bildirilmesini sağlayan nakit yönetimi sistemidir. Öğrencilerimizin 
tamamı Akbank Aboneli Tahsilat Sistemi aracılığıyla ödemelerini yapmak zorundadırlar.

• Işık Üniversitesi Şile Kampüsünde sadece üniversitemize hizmet vermek üzere “Tam Donanımlı 
Akbank” bulunmaktadır. Ayrıca 15-19 Ağustos tarihlerinde Şile ve Maslak Kampüslerinde tam 
donanımlı Akbank Şubesi bulunmaktadır. Şube iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Direkt Tel: 0 (216) 710 34 47 / Santral Tel: 0 (216) 712 14 60 - Dahili (5411)
 
2) ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE TERCİH EDİLECEK ÖDEME 
PLANLARI: 

SEÇENEKLER:
- Yıllık Ödeme (Güz ve Bahar Dönem bedellerini tek seferde ödeme)
- Dönemlik Ödeme (Kayıt yaptırılacak dönemin bedelini ödeme)
- Taksitli Ödeme (Güz ve Bahar Dönemi bedellerini Akbank Taksitli Sistem  ile ödeme)

3) ÖDEME PLANLARI VE İŞLEYİŞ SÜREÇLERİ:

YILLIK VE DÖNEMLİK ÖDEME PLANI İŞLEYİŞ SÜRECİ:
Ödenecek toplam tutar ile en yakın Akbank Şubesine gidilerek aşağıdaki bilgiler verilip işlem  
başlatılır.

• Öğrencinin Işık Üniversitesi’nde eğitim göreceği bilgisi

• ATS Firma Kodu: 5018976 (Banka Yetkilisine Bildirilmek Üzere)

• Öğrenci TC Kimlik Numarası

YILLIK TAKSİTLİ ÖDEME PLANI İŞLEYİŞ SÜRECİ:

Öğrenci adına ödeme yapacak kişi (Gelirini belgeleyebilecek) aşağıdaki bilgi ve belgeler ile birlikte Işık 
Üniversitesi Şile veya Maslak Kampüslerimizdeki Akbank Şubelerine başvurur.

Akbank Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi ve eki olan Taahhütnameyi imzalar. (İstanbul dışında ikamet 
edenler 0 (216) 710 34 47 numaralı telefonla Akbank Şubesinden destek alabilirler.)

• Ödeme yapacak kişinin okunaklı Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• Ödeme yapacak kişinin TC Kimlik Numarası
• Ödeme yapacak kişinin adresini ibraz edici herhangi bir belge/fatura
• Ödenecek 1. Taksit tutarı
• Öğrencinin Işık Üniversitesi öğrencisi olduğu bilgisi
• Öğrencinin TC Kimlik Numarası
• ATS Firma KODU: 5019019 (Banka yetkilisine bildirilmek üzere)
• Öğrenci, kendisi için açılan bu taksit hesabına ilişkin “Banka Hesap Cüzdanı” fotokopisini kayıt sırasında 
ibraz eder.

NOT: Kayıt sırasında  banka ile ilgili yoğunluk yaşamamak adına eğitim ücretleri,  Ağustos ayı içerisinde yukarıdaki 
bilgiler doğrultusunda  kayda gelmeden de yatırılabilinir.

• Ödeme Planı, ilgili akademik eğitim-öğretim yılı başlangıcında öğrenci tarafından belirlenir ve söz konusu 
akademik yılsonuna kadar değiştirilemez. Takip eden akademik eğitim-öğretim yılı başlangıcında ödeme 
planı değiştirilebilir.
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EĞİTİM ÜCRETLERİ
YURT BİLGİLERİ

Işık Üniversitesi Şile Kampüsünde yer alan Öğrenci yurtları, öğrencilerimiz tarafından her geçen 
yıl daha fazla rağbet görmektedir. 2016-2017 Akademik yılı itibarı ile 9’u erkek 9’u kız öğrenciler 
için tahsis edilmiş 18 yurt binasında 2, 3 ve 4 kişilik olmak üzere toplam 520 oda bulunmaktadır. 
Yurtlarımızın genel kapasitesi 1326’dır. 2 kişilik odalardan 4 tanesi engelli öğrencilerimizin de 
kullanabileceği sekilde hazırlanmıştır.

Yurtlar yöneticileri dahil gündüz 5, gece 6 personel, 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 kontrollu 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.

OLANAKLAR

ODA TEFRİŞİ

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.

ÇALIŞMA ODALARI

Tüm yurtlarımızda 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.

TELEVİZYON/DİNLENME ODALARI

Tüm yurtlarda öğrencilerin televizyon seyredebileceği TV odaları bulunmaktadır. Bu odalarda, 
seçilmiş yerli ve yabancı kanallardan oluşan merkezi sistem ve uydu TV yayınları bulunmakta olup, 
öğrencilerimiz LİG TV yayınlarını da izleyebilme imkanına sahiptir. Öğrencilerimiz dilerlerse burdaki 
masa ve sandalyelerde yemek yiyebilmektedirler.
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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 yanısıra 
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 olarak belirlenmiş olup her gün yurt ortak 
alanlarının sıcaklığı ölçülerek (220C) 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

Kampusumuzda 350 Mbit/s internet bağlantısı kullanılmaktadır. Bunun güvenli, kontrollü ve adil bir 
şekilde dağıtımının sağlanması için, kullanıcı adı ve parola kullanarak internete çıkış sağlanmaktadır. 
Öğrencilerimiz bu 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

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.

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.

YURT NÖBETÇİ AMİRLİĞİ

Yurtlarımızda öğrencilerimizin acil ihtiyaç ve taleplerini karşılamak üzere 7/24 görev yapan ekipler 
mevcut olup, 5000 – 5025 numaralı dahili telefondan ulaşılabilmektedir. Ayrıca 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.
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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 yurttlarda kalabilir.

Ücretler (ödeme şekilleri)
Yurt ücretleri, yıllık peşin, dönemlik peşin ya da taksitli olarak yapılabilir. Ödemeler, yurtlara giriş 
yapılmadan, Akbank şubelerinden ATS sistemi kullanılarak öğrenci TC numarası ile veya kredi 
kartı ile Yurtlar Müdürlüğü ofisinden yapılabilir. Taksitli ödemeler için, Akbank Kredili ailem hesabı 
açılarak, hesap bilgilerinin Yurtlar 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.

BANYO - WCBORDO YURTLAR

BORDO YURTLAR

TURUNCU YURTLAR MAVİ YURTLAR MAVİ YURTLAR

ÇAMAŞIRHANE

2016-2017 akademik yılında 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 ücretleri ve yurt yaşam kuralları ile ilgili bilgilere www.isikun.edu.tr/yurtlar sayfasından 
ulaşılınabilir.
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YURT ÜCRETLERİ

Işık Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü
Tel: 0 216 712 14 60

5000 / 5628 / 5440 / 5025 / 5622 
Faks: 0 216 710 28 80

E posta: yurt@isikun.edu.tr

Yurt yerleşimine hak kazanmış öğrencilerin yurtlara yerleşmeleri durumunda 1 kereliğine mahsus 500.00 TL 
yurt depozito ödemesi yapması gerekmektedir.
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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. İnternete çıkış yapmak istedikleri zaman 
PPPoE connection bağlantısı yapılması gereklidir.  

E-mail adreslerini ya da şifrelerini bilmeyen öğrenciler Işık Üniversitesi web sayfaları dışında 
herhangi bir web sayfasına giriş yapamayacaklardır. Işık Üniversitesi web sayfası, e-mail sayfası 
sayfalarına kullanıcı adı ve parola girmeden giriş yapılabilmektedir. Şifresini unutan öğrenciler, 
http://recovery.isikun.edu.tr web sayfası üzerinden şifrelerini güncelleyebilirler. Yeni şifre cep 
telefonuna sms olarak gönderilecektir.

Diğer Önemli Bilgiler;

1- Öğrenciler yanlızca 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- Öğrencilerimizin şifre güvenliği açısından sisteme giriş yaptıkları ve kayıt oldukları web sayfaları 
256 bit sertifika kullanılarak şifrelenmiştir.

4- 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.

5- Öğrencilerimize şifre hatırlatması yapılabilmesi için, kimlik ve cep telefon bilgilerinin Campus 
Online sistemine doğru ve eksiksiz giriş yapılmış olması gereklidir.
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ÖĞRENCİ SERVİS GÜZERGAHLARI VE İSTİKAMETLER

1- KALKIŞ:
PENDİK - KARTAL - YAKACIK - SAMANDIRA - ŞİLE

2- KALKIŞ:
MALTEPE - MÜNÜBÜSYOLU - KARTAL KÖPRÜSÜ - ŞİLE

3- KALKIŞ:
MALTEPE - KÜÇÜKYALI - BOSTANCI GÖSTERİ MRK. - ŞENESENEVLER - SAHRAYICEDİD - ŞİLE

4- KALKIŞ:
BAĞDAT CAD. - SÖĞÜTLÜÇEŞME - KIZILTOPRAK - GÖZTEPE - LİBADİYE - SOYAK - ŞİLE

5- KALKIŞ: 
ACIBADEM CADDESİ ÇAMLICA GİRİŞİ - İŞBANK BLOKLARI - ALTUNİZADE - ŞİLE

6- KALKIŞ:
ÜSKÜDAR - KOŞUYOLU - BAĞLARBAŞI - ŞİLE

7- KALKIŞ:
BEYKOZ - BEYLERBEYİ - NATO YOLU - ÇENGELKÖY - KAVACIK - ŞİLE

8- KALKIŞ:
ÇEKMEKÖY - ŞAHİNBEY - MADENLER - ÇAMLIK - ALEMDAĞ - TAŞDELEN - ÖMERLİ - ŞİLE

9- KALKIŞ:
ÜMRANİYE - ÇAKMAK - DUDULLU - SANCAKTEPE - ŞİLE

10- KALKIŞ:
ATAŞEHİR - İÇ ERENKÖY - ŞİLE

- Yukarıda belirtilen servis güzergahları servise kayıtlı öğrenciler için geçerlidir.
- 12 kişiden az olursa servis kaldırılmayacaktır. 
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SPOR
Işık Üniversitesi, spor ile dostça rekabetin, kendini keşfetmenin, takım ruhunu yaşamanın kalitesini 
sunuyor. Üniversite bünyesinde öğrenciler, çeşitli sportif faaliyetlerde bulunarak iletişim, birlik 
ve beraberlik ruhunu yaşıyor, paylaşıyorlar. Işık Üniversitesi spor takımları pek çok farklı branşta, 
gerek Üniversite Sporları Federasyonu, gerekse kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen spor 
karşılaşmalarına katılarak daha farklı kitlelere ulaşıyor.

Işık Üniversitesindeki spor tesisleri, çeşitli olanaklarla sportif faaliyetleri kaliteli kılar;

Işık Üniversitesi Spor Takımları

•	 Amerikan Futbolu (Erkek)
•	 Basketbol (Bayan - Erkek)
•	 Bisiklet (Bayan - Erkek)
•	 Eskrim (Erkek)
•	 Futbol (Erkek)
•	 Futsal (Erkek)
•	 Hentbol (Erkek)
•	 Judo (Bayan)
•	 Kayak ve Snowboard (Bayan - Erkek)
•	 Karate (Bayan)
•	 Satranç (Bayan - Erkek)
•	 Voleybol (Bayan - Erkek)
•	 Yelken (Bayan - Erkek)
•	 Yüzme (Bayan - Erkek)

Işık Üniversitesi Spor Salonları ve Sahaları

•	 424 Koltuk Kapasiteli Spor Salonu
•	 Fitness Salonları
•	 Maslak Kampüsünde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme 

Havuzu
•	 Açık Hava Basketbol Sahası
•	 Açık Hava Voleybol Sahası
•	 Açık Hava Tenis Sahası
•	 Bisiklet Parkları
•	 Çok Amaçlı Salonlar
•	 Futbol Sahası
•	 Halı Saha
•	 Masa Tenisi Alanları
•	 Dans Salonu
•	 Satranç Salonu
•	 Bilardo Salonu

Üniversite eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan öğrenci kulüpleri, kendi ilgi alanlarına göre faaliyette 
bulunurken paylaşmayı, kendi kararlarını oluşturmayı ve sorumluluk alarak çalışma alışkanlığını 
kazandırıyor. Öğrenci kulüplerinde edinilen deneyim öğrencilerin girişimci, dünyaya açık bireyler 
olmasını teşvik ediyor. Üniversitede varolan kulüpler dışında öğrencilerin kendi özel ilgi alanlarına 
göre yeni kulüpler kurmaları teşvik ediliyor. 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VE TOPLULUKLARI

•	 AKUT Öğrenci Topluluğu
•	 Atatürkçü Düşünce Kulübü
•	 Basın Yayın Kulübü
•	 Bilardo Kulübü
•	 Bilgisayar Kulübü
•	 Bisikletliler Kulübü
•	 Biyomedikal Kulübü
•	 Dans Kulübü
•	 Doğa Sporları Kulübü
•	 Edebiyat Atölyesi
•	 Elektronik Kulübü
•	 Endüstri Mühendisliği Kulübü
•	 Endüstriyel Tasarım Kulübü
•	 Erasmus ve Küresel Etkileşim Kulübü
•	 Felsefe ve Düşünce Kulübü
•	 Folklor Kulübü
•	 Fotoğrafçılık Kulübü
•	 Fransızca Kulübü
•	 Güzel Sanatlar Kulübü
•	 Hayvan Severler Topluluğu
•	 İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü
•	 İnsan ve Toplum Bilimleri Kulübü
•	 İnşaat Kulübü

•	 İşletme ve Ekonomi Kulübü
•	 İtalyanca Topluluğu
•	 Işık Gaming Society Kulübü
•	 Işıklı Fenerbahçeliler Kulübü
•	 Işıklı Galatasaraylılar Kulübü
•	 Işıklı Kartallar Kulübü
•	 Işıklı Trabzonsporlular Kulübü
•	 Işık Fizik Topluluğu
•	 IT & MIS Kulübü
•	 Kadın Çalışmaları Kulübü
•	 Makine Mühendisliği Kulübü
•	 Matematik Kulübü
•	 Medya Topluluğu
•	 Mimarlık ve Tasarım Kulübü
•	 Minik Eller Kulübü
•	 Model Birleşmiş Milletler Kulübü
•	 Motor Sporları Kulübü
•	 Münazara Kulübü
•	 Müzik Kulübü
•	 Müzikal Tiyatro Kulübü
•	 Okçuluk Kulübü
•	 Otizim Orkestrası Kulübü
•	 Psikoloji Kulübü

•	 Radyo Kulübü
•	 Robotik Kulübü 
•	 Satranç Kulübü
•	 Sinema Kulübü
•	 Sosyal Aktiviteler Kulübü
•	 Sosyal Sorumluluk Projeleri Kulübü
•	 Spor Kulübü
•	 Stratejik Araştırmalar Topluluğu
•	 Sualtı Sporları Kulübü
•	 Şile Sosyal Çalışmalar Kulübü
•	 Tarih Kulübü
•	 Tiyatro Kulübü
•	 Toplum Gönüllüleri Kulübü
•	 Türk Kızılayı Kulübü
•	 Uluslararası İlişkiler Kulübü
•	 Uluslararası Lojistik Yönetimi 

Topluluğu 
•	 Uluslararası Ticaret Topluluğu 
•	 Uzakdoğu Sporları Kulübü
•	 Yelken Topluluğu 
•	 Quidditch Topluluğu
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IŞIK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL PLATFORMDA!

ETKİNLİKLER - HABERLER - DUYURULAR

VİDEOLAR

ADAYLAR İÇİN

/FMVIsikUni

/FMVIsikUniv

/fmvisikuniv

Işık Üniversitesi

/FMVIsikUniversitesi

www.isikun.edu.tr
www.aday.isikun.edu.tr
aday@isikun.edu.tr

Şile Kampüsü, 34980 Şile – İstanbul  T. (0 216) 712 14 60
Maslak Kampüsü, Büyükdere Caddesi Maslak – İstanbul  T. (0 212) 286 49 11

info@isikun.edu.tr  –  www.isikun.edu.tr


