
Merhaba İstinyeli, aramıza hoş geldin! 

 

Başarın için seni kutluyor, genç, dinamik, güçlü ve hızla büyüyen ailemize katılmandan büyük 
mutluluk duyuyoruz. 

Kayıt olmak için yapman gerekenleri ve aklına takılan soruları yanıtlamak için buradayız. 

Seni bekliyor, en kısa zamanda tanışmak için sabırsızlanıyoruz. 

 

Tüm İstinye Ailesi adına ÖMER* 

 

Sana Yardımcı Olacak Sorular ve Yanıtları 

1. NASIL kayıt olabilirim? 

Kaydını tamamlaman için mali kayıt ve kesin kayıt (e-kayıt) işlemlerini tamamlaman gerekir.  

• Mali Kayıt: Eğitim-Öğretim ücreti ödeme işlemidir. Aşağıda ayrıca tarif edilen yolu izlemelisin. Lütfen 
madde 7, 8 ve 9’u dikkatle oku. 

• Kesin Kayıt: Mali yükümlülüğünü yerine getiren adaylar ÖKİD’e (Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü) 
giderek kaydını tamamlamak zorundadırlar. İlk ve Acil Yardım Programı’na kayıt olacak adaylar dışında 
diğer adaylar evrak teslimi yapmayacaktır. İlk ve Acil Yardım Programı’na kayıt yaptıracak adaylar Sağlık 
Raporu ve 233. Madde şartını sağlamak zorundadırlar.   

2. NE ZAMAN kayıt olabilirim? 

Mali Kayıt (eğitim-öğretim ücreti ödeme) ve Kesin Kayıt işlemini 13-19 Eylül tarihleri arasında hafta sonu 
dahil 9.00 – 17.00 saatleri arasında Topkapı Kampüsü’müzde yapabilirsin.  

3. NEREDE kayıt olacağım? 

Topkapı Kampüsü’müzde Mali Kayıt ve Kesin Kayıt işlemini gerçekleştirebilirsin. Mali Kayıt için birkaç yol var. 
Online ödeme (sanal pos) için kampüse gelmene bile gerek yok. Ama nakit, KMH, kredi kartı vb. yolla 
yapacağın ödemeler için seni ve aileni Topkapı Kampüsümüze bekliyoruz. Aşağıda detayları bulabilirsin. 
Topkapı Kampüsümüze ulaşım için web sitemizdeki iletişim bölümü sana yardımcı olacaktır.  

DİKKAT! Bu yıl tüm bölümlerimizin eğitimleri Topkapı Kampüsümüzde yapılacak.  

4. İLK VE ACİL YARDIM programına yerleştim? Ne yapmam lazım? 

“İlk ve Acil Yardım” ile “İlk ve Acil Yardım İkinci Öğretim” Programlarına yerleştiysen devlet veya üniversite 
hastanelerinden alacağın sağlık raporunla birlikte Topkapı Kampüse şahsen gelmen lazım. 

5. Topkapı Kampüse nasıl geleceğim? 

Hem fakülte hem meslek yüksekokul öğrencilerimizin kayıtları Topkapı Kampüsümüzde gerçekleşecek. Hem 
toplu taşıma ile hem de özel aracınızla Topkapı Kampüsümüze ulaşım için web sitemizdeki iletişim bölümü 
sana yardımcı olacaktır. Toplu taşıma kullanmak istersen merkezi duraklardan ücretsiz servislerimizle 
kampüsümüze gelebilirsin. Servis (shuttle) programına buradan ulaşabilirsin. 

6. Kampüse geldikten sonra ne yapmam lazım? 

Topkapı Kampüste hepimiz seni ve aileni bekliyoruz. Kayıt işlemini en kısa zamanda tamamlaman için sana 
destek olacağız. Zamandan tasarruf etmek istiyorsan, burs ve indirimlerle ilgili belgelerini hazırda tutmanı, 
KMH için başvuracaksan önceden Denizbank’a ön kayıt için başvurmanı öneririz.  Denizbank KMH 
Başvurunu buradan yapabilirsin. 

 

http://istinye.edu.tr/iletisim/
http://istinye.edu.tr/iletisim/
http://istinye.edu.tr/duyurular/2016-17-istinye-universitesi-shuttle-saatleri/
https://www.denizbank.com/bankacilik/bireysel-bankacilik/bireysel-krediler/okul_odeme_formu.aspx?query=5add7f7f-53b2-4308-af2d-f148afeb5ae5


7. MALİ KAYIT (EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ ÖDEME) nasıl gerçekleşecek? 
 

Mali kayıt yaptırmak yani eğitim-öğretim ücretini ödemek için birkaç yolun var. 

 

1. PEŞİN ÖDEME TERCİH EDERSEN 

Eğitim-öğretim ücretinin bir yıllık toplam bedelini aşağıdaki yollarla ödersen %5 Peşin indiriminden 
yararlanabilirsin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TAKSİTLİ ÖDEME TERCİH EDERSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denizbank tarafından kayıt süresince Topkapı Kampüsü’nde kurulacak olan 

geçici vezneden ödeme yapabilirsin. 

Aşağıdaki Denizbank hesabımıza havale / EFT yapabilirsin.  
Denizbank Anadolu Kurumsal Şubesi, Hesap Adı: İstinye Üniversitesi TL Hesabı 
IBAN: TR87 0013 4000 0126 9409 8000 01 
DİKKAT! Açıklama olarak “Öğrenci Adı Soyadı / Bölüm / TC Kimlik No” bilgilerini 
yazmalısın. Örnek: ÖMER İSTİNYELİ / SOSYOLOJİ / 12345678901 

Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil POS makineleri ile Topkapı Kampüsümüzde 

kredi kartı ile ödeme yapabilirsin. 

http://odeme.istinye.edu.tr  adresinden kredi kartın ile 3D Secure güvenlik 

sistemini kullanarak kampüse gelmeden ya da bankaya gitmeden online 

ödeme yapabilirsin.  

Nakit 

Havale/EFT 

Kredi Kartı 

Sanal POS 

KMH Denizbank’ın başvuran kişiye tanımladığı limit doğrultusunda kullandırılan 
taksitli bir kredi türüdür. Bu yolla, her ay taksit tutarını kendi banka hesabına 
yatırarak okul ödemesini gerçekleştirebilirsin.  
Vadesinde yapılan ödemeler için herhangi bir faiz alınmaz. Gecikmeli ödemelerde 
bankanın belirlemiş olduğu gecikme faizi uygulanır.  
KMH işlemi Denizbank tarafından 1 peşin 7 eşit taksitte yapılır. Peşinat nakit veya 
kredi kartı ile kayıt sırasında alınır. Taksit ödeme tarihi her ayın 3’ü veya 19’udur. 
Son taksit Nisan 2018’dedir.  
KMH için krediyi kullanacak kişi (anne, baba, arkadaş veya akraba vb.) kimliğiyle 
birlikte kayıt tarihlerinde Topkapı Kampüsü’ndeki Denizbank Şubesine 
başvurabilir.  
Topkapı Kampüsü’ne gelemeyecek olan ya da işlemlerini daha erken başlatmak 
isteyenler KMH ön kayıt için Denizbank’a buradan yapabilirler. 

Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil POS makineleri ile Topkapı Kampüsümüzde 
kredi kartı ile taksitli ödeme yapabilirsin.  
Anlaşmalı Bankalarımız: Denizbank, Halkbank, Garanti, Finansbank, Yapı ve Kredi, 
TEB, Akbank, Türkiye Finans, İş Bankası. 
Not: Toplam taksit sayısı 7 ayı geçemez. Üniversitemizde Mail Order sistemi 
kullanılmamaktadır.  

http://odeme.istinye.edu.tr adresinden kredi kartın ile 3D Secure güvenlik 

sistemini kullanarak kampüse gelmeden ya da bankaya gitmeden online taksitli 

ödeme yapabilirsin.  

Kredili Mevduat 
Hesabı (KMH) 

Kredi Kartı 

Sanal POS 

http://odeme.istinye.edu.tr/
https://www.denizbank.com/bankacilik/bireysel-bankacilik/bireysel-krediler/okul_odeme_formu.aspx?query=5add7f7f-53b2-4308-af2d-f148afeb5ae5
http://odeme.istinye.edu.tr/


8. Mali Kayıt için GEREKEN BELGELER neler? 

Mali kayıt için kampüse gelirken yanında kendi TC Kimlik Kartını ve mali kaydı gerçekleştirecek yakınının TC 
Kimlik Kartını bulundurmayı unutma! 

Eğer aşağıdaki burs ya da indirimlere başvuracaksan yanlarında yazan belgeleri de getirmelisin. Diğer 
bilgilerin bizde var.  

Bilinçli Tercih İndirimi ÖSYM Tercih Formu 

IB/ABITUR/BAKALORYA/MATURA/MATURITA  Lise Diplomanı 

Şehit Yakınları ile Malûl Gazi ve Yakınları Bursu  Resmî Kurumlarca düzenlenmiş belge ve raporları 

Aile İndirimi  Aile üyesinin de nüfus cüzdanını (soyadınız artık 
farklıysa vukuatlı nüfus suretini) 

MLP Care Grubu ve İSÜ Personel ve Yakınları İndirimi  İlgili kurumun İnsan Kaynaklarından alınan çalışma 
belgesi 

Başvurabileceğin burslar, indirimler ve detayları için web sitemize bakabilirsin. 

 

9. %100 Bursluyum. Mali kayıt benim için de geçerli mi? 
Öncelikle tebrikler. Hayır, Mali Kayıt süreci senin için geçerli değil. Tek yapman gereken Kesin Kayıt için 13-
19 Eylül tarihinde Topkapı Kampüsü’ne gelip kaydını tamamlamaktır. İlk ve Acil Yardım Programı’na kayıt 
yaptıracak öğrenciler Madde 233. Şartları sağlamak zorundadırlar. 

*Madde 233: Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi 
almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; 
program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını 
tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamaları, 
boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 
noksan kilo ağırlığında olmaları, kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki 
bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları 
gerekmektedir. 

 

 

10. Şehir dışından geliyorum. Yurt işi ne olacak? 

Birçok öğrencimiz gibi sen de Kredi Yurtlar Kurumu’nun (yurtkur.gsb.gov.tr) yurtlarında konaklayabilirsin. 
Bir de çevrede size önerebileceğimiz özel yurtlar var. İstinye Üniversitesine indirim yapan bazı yurtlara 
buradan ulaşabilirsin. Kayıt döneminde yurtların stantlarını Topkapı Kampüsünde de bulabilirsin.  

 

Hala yanıtını bulamadığın sorular varsa 

Telefonla (0850) 283 60 00 

WhatsApp uygulamasıyla (0530) 281 88 88  

E-posta ile info@istinye.edu.tr 

Canlı Destek için www.istinye.edu.tr sayfasından 

ve tabi ki Topkapı Kampüsü’müzde sana yardım için bekliyoruz. 

 

* ÖMER, İstinye Üniversitesi Öğrenci Merkezi’dir. 

http://yurtkur.gsb.gov.tr/
http://omer.istinye.edu.tr/uploads/isu_indirimli_yurtlar.pdf
mailto:info@istinye.edu.tr
http://www.istinye.edu.tr/

