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İstinye Üniversitesi; "Liv Hospital”, “Medical Park " ve "VM Medical Park" olmak üzere 
üç ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan MLPCare Grubu’nun bilgi ve 
birikiminin desteğiyle, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2015 yılında kurulmuştur.

2015 yılında ilk fakülteler olarak Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, ilk önlisans 
programları ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’yla açılmış, 2016 yılında Ecza-
cılık, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, Fen - Edebiyat, Mühendislik, Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık fakülteleri ve Meslek Yüksekokulu eklenmiştir. İstinye Üniversi-
tesinin ikinci kampüsü olan Güney Kampüsü 2019 yılında açılmış ve 2019-2020 
eğitim öğretim döneminde öğrenci almaya başlamıştır. Bugün üniversitemiz 7 
fakültesi, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüsü ile öğrencilerine hizmet vermektedir.

Yapay zeka temelli ve araştırma odaklı vizyonunu üniversitenin tüm süreçlerinde 
uygulayan İstinye Üniversitesi, bilim ve araştırma merkezi olma hedefi doğrultusun-
da, öğretim üyelerinin araştırmaları ile bilimin sınırlarını genişletmeyi, bilimsel geliş-
melerden edinilen bulguları toplumun refahı için uygulamaya geçirmeyi hedefler. 
Öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürü-
terek, öğrencilerine geniş tabanlı bir bilgi yelpazesinin yanı sıra, çok yönlü gelişimi 
destekleyen bir öğrenme ve ilerleme ortamı sunar.

Üniversitemiz İstinyelilik Manifestosu kapsamında, öğrencilerini liderlik yetenekleri 
ile donatılmış, bilimin gücüne güvenen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, 
eleştirel düşünebilen, insani ve etik değerlere sahip, kendini geliştirme ve yaratıcılı-
ğını kullanma alışkanlığı edinmiş bireyler olarak yetiştirir. İstinye Üniversitesi, gele-
ceğin yetkin, yaratıcı ve ileri görüşlü bireylerini bünyesinde yetiştirerek toplumumu-
zun sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişiminde önemli bir rol 
oynamayı ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.



KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar
 
 Üniversitemize kayıt işlemleri için iki seçenek bulunmaktadır:

Birinci Seçenek: e-Devlet Üzerinden Kayıtlar
 1. Adım: Öğrenim ücretinizi yatırınız ve mali onay alınız. (Tam burslu   
kazanan öğrenciler ücret işlemlerinden sorumlu değildir.)
 2. Adım: e-Devlet sistemine giriş yaparak kayıt işlemlerinizi    
gerçekleştiriniz.
 3. Adım: Kaydını tamamlayan adaylar, sistem üzerinden kayıtlarını   
tamamladıklarını gösteren barkodlu belge ile Üniversitemiz    
kampüslerine gelerek öğrenci kartlarını alabilir. (Kartların toplu bastırılmadığı 
durumda geçerlidir.)

İkinci Seçenek: Topkapı Kampüsü’nde Kayıtlar
 1. Adım: Öğrenci Muhasebesinden ödeme planı oluşturulması
 2. Adım: Üniversitemiz ile anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme   
planına uygun olarak mali işlemlerin gerçekleştirilmesi
 3. Adım: Mali işlemler tamamladıktan sonra Öğrenci Muhasebesinden
onay alınması
 4. Adım: e-Devlet sistemine giriş yaparak kayıt işlemlerinin gerçekleştirilme-
si.

Önemli Not:
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri programları ile Uçak Teknolojisi Programına kayıt 
yaptıracak adaylar e-Devlet üzerinden kayıt yapamayacaktır. Öğrencilerimizin, kayıt 
için gerekli raporlar ile beraber Topkapı Kampüsü’ne gelmesi gerekmektedir.

Kayıt Yerleri ve Tarihleri

e-Devlet Üzerinden Kayıtlar:
29 Ağustos-6 Eylül 2020 

Topkapı Kampüsü’nde Kayıt Tarihleri:
31 Ağustos-6 Eylül 2020 



KAYIT SONRASI İŞLEMLER

Öğrenci Kimliği
Öğrenci kimliği, Üniversitemiz öğrencisi olduğunuzu gösteren bir belgedir. Kayıt 
işleriniz tamamlanınca kart basım aşaması ardından Öğrenci İşleri Ofisi kimlik kartı-
nızı size teslim edecektir.
Öğrenci kimliğiniz okul giriş, çıkışlarında ve kütüphane özel çalışma ofisleri kullanı-
mında gerekli olacaktır.
Öğrenci kimliğinizi kaybetmeniz durumunda, muhaberata başvurup 50 TL kayıp 
kart bedelini ödedikten sonra ödeme makbuzu ile kayıp kart formunu teslim almalı-
sınız. Form ile makbuzu Öğrenci Merkezi’ne (ÖMER’e) teslim ettikten sonra Bilgi 
Sistemleri Direktörlüğü’nden (BST’den) yeni kartınızı teslim alabilirsiniz. 

OİS ve myİSÜ Kullanımı
Eğitim-Öğretim bilgilerinize ulaşmak için kullanılacak olan Öğrenci Bilgi Sistemi 
(OİS), kullanıcı profili bilgileri kayıt işlemlerinizin tamamlanması ardından kayıt sıra-
sında vermiş olduğunuz iletişim bilgilerine otomatik olarak iletilecektir.
https://ois.istinye.edu.tr/

Üniversite Rehber Servisi olan myİSÜ kullanımınız için, kullanıcı adınız öğrenci 
numaranız olacaktır. Şifreniz  ise adınıza tanımlanacak üniversite uzantılı mail adre-
sinin şifresi olacaktır.
https://myisu.istinye.edu.tr/ 

İSÜ E-Maili
Üniversitemiz öğrenci e-mailinin kullanımı ile ilgili  videoya aşağıda belirtilen link 
üzerinden ulaşabilirsiniz.
https://www.istinye.edu.tr/tr/duyurular/ogrenci-mail-kullanimi

Şifre: isu+T.C. kimlik numarası+ilk isim ve
soyadının baş harfleri büyük olacak şekilde girilmelidir.

Öğrenci E-Mail Hesaplarına Giriş Yapmak için:

http://mail.istinye.edu.tr http://outlook.office365.com

E-Mail Adresi : “öğrencinumaranız”@stu.istinye.edu.tr   |   Örnek E-Mail Adresi: 180180180@stu.istinye.edu.tr

http://outlook.office.com



İletişim Bilgileri
İletişim bilgilerinizi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden güncellemeniz mümkündür. 
Öğrenciler, kayıt sırasında verdikleri iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri en kısa 
zamanda bildirmekle yükümlüdür.

Belge Talepleri
İhtiyaç duyacağınız belgeleri OİS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinde yer alan “Belgeler” 
menüsünde “Online Belge Talep”ten yapmanız gerekmektedir. 

Dersler ve Ders Kayıtları
Öğrenci otomasyon sistemi “ois.istinye.edu.tr” adresinden, kayıt esnasında cep tele-
fonunuza iletilen öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Üniver-
sitemiz akademik takviminde yer alan ders kayıt haftasında, öğrenci otomasyon 
sisteminin ders seçme ekranlarından derslerinizi seçebilirsiniz.

Akademik Danışmanlık
Akademik danışmanınız, eğitim, öğretim, ders alma işlemleri ve diğer akademik 
konularda sizlere yardımcı olmaktadır.
Öğrenci otomasyon sistemine girdiğinizde ana ekranlarda akademik danışmanınızın 
bilgilerini görebilir,  onunla otomasyon üzerinden iletişim kurabilir, ayrıca kendisine 
e-mail gönderebilirsiniz. 

Ders Ekleme/Bırakma
Üniversitemizin akademik takviminde yer alan tarihler doğrultusunda işlemlerinizi 
akademik danışmanınız ile birlikte otomasyon sistemi üzerinden yapabilirsiniz. 1. sınıf 
öğrencilerimiz ders ekleme/bırakma işlemlerini gerçekleştirememektedir.

Dersten Çekilme
Üniversitemizin akademik takviminde yer alan tarihler doğrultusunda işlemlerinizi 
akademik danışmanınız ile birlikte otomasyon sistemi üzerinden yapabilirsiniz. 1. sınıf 
öğrencilerimiz dersten çekilme işlemlerini gerçekleştirememektedir.

Kayıt Dondurma
Akademik takvimde belirtilen tarihlerde bağlı bulunduğunuz akademik birim sekre-
terliğinize başvurarak işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Kayıt Sildirme
Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerimiz, Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğüne başvurup 
gerekli formları doldurduktan sonra ilgili idari ve akademik birimlerden onay almalı-
dır. Onayları tamamlanan öğrencilerimizin kayıtları sistem üzerinden sonlandırıl-
maktadır.

Yönetmelik ve Yönergeler
Üniversitemizin yönetmelik ve yönergeler sayfasına “https://www.istinye.edu.tr/hak-
kimizda/yonetmelik-ve-yonergeler” adresinden ulaşabilirsiniz.



İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU

İngilizce Hazırlık Programı, eğitim dili İngilizce olan bölümlerdeki öğrencilerin İngi-
lizce dil kullanma becerilerini geliştirmeyi ve fakülte yıllarında İngilizceyi ileri düzey-
de kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

İngilizce Hazırlık Programında İçerik-Odaklı İngilizce, Akademik Beceri-Odaklı 
İngilizce ve Genel İngilizce olmak üzere üç ayrı amaca hitap eden dil eğitimi sunul-
maktadır.

İçerik-Odaklı İngilizce 
Öğrencinin akademik alanının ve icra edeceği mesleğinin konu içeriklerine yoğun-
laşan bir anlayışla verilen eğitimdir. Bu eğitim hem üniversite yaşamınız süresince 
hem de mezuniyet sonrasında mesleğinizi icra ederken temel yeterlikleri kazanma-
nızı sağlamaktadır. Yöntemimizin ve uygulanan dil eğitim anlayışının gereği olarak, 
her fakülte ve bölüm için ayrı ayrı içerik odaklı İngilizce ders kitapları ve özgün 
materyaller Yabancı Diller Bölümü tarafından üretilmekte, geliştirilmekte ve kulla-
nılmaktadır.

İSÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, bu eğitimi tasarlayan, yabancı dil eğitim mal-
zemelerini kendisi hazırlayan ve uygulayan Türkiye’deki -ilk ve tek- bölümdür.

Akademik Beceri-Odaklı İngilizce
Üniversite öğrencilik yıllarınızda yapmanız gereken akademik araştırma, okuma, 
makale yazma, sunum yapma becerilerini geliştiren İngilizce eğitimidir. Bu eğitim-
de kullanılan materyallerin bir kısmı Yabancı Diller Bölümü tarafından üretilmekte, 
bir bölümü de küresel çapta başarısını ve kalitesini kanıtlamış yayınevlerinden seçil-
mektedir.

Genel İngilizce
Günlük sosyal yaşamda ya da uluslararası etkileşimler için ihtiyaç duyacağınız İngi-
lizce eğitimidir. Bu eğitimde kullanılan materyaller ve kitaplar yine küresel çapta 
başarısını ve kalitesini kanıtlamış yayınevlerinden seçilmektedir.

Eğitim Süreci
İngilizce Hazırlık Programında eğitim süresi 2 dönem, yani bir akademik yıldır. İngi-
lizce Hazırlık Programında seviyelendirilmiş İngilizce eğitimi sunulmaktadır.

Dersler başlamadan önce, ilan edilen tarihte, Yabancı Diller Bölümü tarafından İngi-
lizce Düzey Belirleme Sınavı uygulanır. Öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara 
yerleştirilirler. İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na katılmayan öğrencilerin seviyeleri 
“A1” olarak kabul edilir ve bu seviyede eğitim alırlar. Tüm seviyeler haftada 25 ders 
saati eğitim almaktadır.
İngilizce Hazırlık Okulu El Kitabı için tıklayınız.



KAMPÜSTE YAŞAM

Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü (ÖKİD)
Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü (ÖKİD), lisansüstü öğrencilerinin İSÜ’ye kayıt işlem-
lerinden mezuniyetlerine kadar onlara akademik ve idari konularda bilgi ve danış-
manlık vermektedir. 

ÖKİD’de lisansüstü öğrencilerinden sorumlu lisansüstü öğrenci danışmanları görev 
yapmaktadır ve öğrencilerimize destek olmaktadır. 

Lisansüstü Öğrenci İşleri’nin hizmet alanları aşağıdaki gibidir: 
 Öğrencilerin ilk kayıtları,
 Özlük dosyalarının açılışı ve takibi,
 Müfredatların atanması ve takibi,
 Belge talepleri, hazırlanması ve teslimi,
 Öğrenci otomasyon sistemi ile ilgili her türlü bilginin takibi,
 Öğrenci disiplin işlemleri,
 Öğrenci askerlik işlemleri,
 İlişik kesme işlemleri,
 Ders almaların açılması ve takibi,
 Enstitüden gelen bilgi üzerine kayıt dondurma işlemlerinin yapılması,
 Mezuniyet takibi ve işlemlerin yapılması,
 Geçici mezuniyet belgesi ve diplomaların hazırlanması ve basılması.

Öğrenci Merkezi (ÖMER)
İstinye Üniversitesi “öğrenci odaklıdır”. Öğrencilerimizin kendini tanıyan, yetenekleri-
ni bilen, çok yönlü gelişmiş, kendini doğru ve iyi ifade eden, sorgulayan, araştıran, 
öğrenme arzusu yüksek, sosyal sorumluluk ve etik bilinci olan, girişimci ve istihdam 
edilebilir nitelikleri yüksek mezunlar olarak “İstinyeli” kimliği ile fark yaratması en 
önemli hedefimizdir.

Akademik olmayan tüm süreçlerde ÖMER yanınızda

Öğrenci Merkezi ÖMER, “İstinyeli” mezun hedefine ulaşabilmek için üniversitemiz-
deki akademik olmayan tüm süreçleri planlayan, yöneten ve geliştiren birimdir. Kısa-
cası ÖMER, üniversite yaşamına adaptasyonunuzdan kendinzii geliştirme arzunuza, 
stajdan kulüp etkinliklerinize, kariyer planınızdan psikolojik destek ihtiyaçlarınıza 
kadar yönlendirilmeye ve desteğe ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanındadır.



NONA-İstinyelilik Manifestosu 
“İstinyeli” mezun farkının yaratılması için, siz kendinizi keşfe-
din diye alternatifler sunmak, siz kendinizi geliştirin diye 
ortamlar hazırlamak, siz olabileceğinizin en iyisi olun diye 
sınırları zorlamak bizim işimiz. NONA Sistemi, İstinyelilik Mani-
festosu’nda hedeflenen değerleri geliştirmeniz için sizi takip 
eden, alternatifler sunan ve kazandığınız becerileri belgeleyen 
sistemdir. NONA Sisteminin akademik karşılığı olan İstinyelilik 
Manifestosu dersi ve içeriği ÖMER tarafından geliştirilir ve 
takip edilir. Mezuniyetiniz sırasında akademik not dökümünü-
zün yanında, sizi iş dünyasında bir adım öne çıkaracak akade-
mik olmayan not dökümünüz de size NONA ile verilir.

Üniversiteye Uyum Süreci
ÖMER size üniversiteye geldiğiniz ilk hafta içinde üniversite, bölüm, yönetmelikler, 
süreçler, haklarınız ve sorumluluklarınız konusunda bilgi vererek ve sonraki süreç-
lerde danışmanlık yaparak üniversiteye ve öğrencilik yaşamına uyum sağlamanıza 
yardım eder. Devam eden süreçlerde yaşadığınız uyum sorunlarında da danışman-
lık ve gerekirse psikolojik destek vermek için buradayız.

Kariyer Ofisi
Öğrencilerimizin iş yaşamına geçiş süreçlerini kolaylaştırmak ve kendi kariyerlerini 
yönetmelerini sağlamak için kendini tanıma, yeteneklerini keşfetme ve geliştirme 
süreçlerinde yanlarındayız.

ÖMER Kariyer Ofisi tarafından yürütülen çalışmalar:
 A. Zorunlu ve zorunlu olmayan stajlar
 B. İş yerinde uygulama dersleri
 C. Yarı zamanlı ve tam zamanlı istihdam çalışmaları
 D. Kariyer planlama ve yönetimi çalışmaları
 E. Mentorluk
 F. Canlı mülakat uygulamaları
 G. Kariyer geliştirme seminerleri, çalıştayları
 H. Sertifikalı eğitim programları



Öğrenci Kulüpleri 
Spordan, sanata, gastronomiden, dağcılığa; kurmak istediğiniz tüm kulüplerde ve 
yapmak istediğiniz tüm faaliyetlerde sizi destekliyoruz. 76 öğrenci kulübümüz ve 
kurmak istediğiniz niceleri ÖMER’de sizi bekliyor. Yeni “#İstinyeliler” dönemin 
hemen başında düzenlenen kulüp haftasında öğrenci kulüpleri ile tanışma ve üye 
olma fırsatı buluyor. Konserler, etkinlikler ve yarışmalarla birlikte kulüp haftası hem 
bir tanışma, sosyalleşme hem de eğlenme ortamı oluşturuyor. Öğrenci kulüplerimiz 
spordan sanata, doğadan yapay zekaya kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. 
Ayrıca isteyen öğrencilerimiz yönergemiz çerçevesinde kulüp açma başvurusunda 
da bulunabiliyor. Son derece faal çalışan öğrenci kulüplerimiz pandemi döneminde 
bile uygun platformlar üzerinden etkinliklerine devam etti. Öğrenci kulüplerimizle 
ilgili ayrıntılı bilgi için “https://omer.istinye.edu.tr/tr/kulupler/kulup-faaliyetleri” linki-
ne tıklayabilirsiniz.

Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsili 
İstinye Üniversitesi Öğrenci Konseyi öğrencilerimizin sesi olmak, öğrencilerimizle 
üniversitemiz arasında köprü görevini üstlenmek, öğrencilerimizi geliştirici etkinlik-
ler yapmak amacıyla çalışıyor. ÖMER, öğrenci temsilcisi ve  Öğrenci Konseyi seçimle-
rinde, Öğrenci Konseyi çalışmalarının koordinasyonunda sizlere destek oluyor. 
Öğrenci temsilcisi ve Öğrenci Konseyi seçimlerinin sekretaryası, sürecin yönetimi, 
Öğrenci Konseyi çalışmalarının koordinasyonu ÖMER tarafından desteklenmektedir. 
İlgili mevzuat ve YÖK takvimi ile belirlenen Öğrenci Konseyi seçim sürecinin Üniver-
site içinde ilan edilmesi, seçimlerin adil güvenilir bir şekilde tamamlanması ile ilgili 
organizasyon da ÖMER’in sorumluluğundadır.



“İstinyeli” Çalışan Öğrenci
ÖMER, öğrencilerimizin üniversite içinde çeşitli bölümlerde kısmi zamanlı öğren-
ci olarak çalışma sürecini yönetir. Başvurabileceğiniz iş ilanlarını internet sitemiz-
den ya da sosyal medyadan görebilir ve Üniversitenizde çalışma olanağı bulabilir-
siniz.  

Öğrenci Yaşamı 
Yurtta kalan, servise binen, yemekhanede yemek yiyen, kafeteryada çay içen, Üni-
versite ağına bağlanan, kütüphanede kitap okuyan, etüt odasında çalışan, fotoko-
pi çektiren, gece çalışmak için Üniversitede sabahlayan tüm öğrencilerimizin 
yanındayız. 
Biz ÖMER’de öğrencilerimize mutlu ve kaliteli bir öğrencilik yaşamı sunmak için: 
• Öğrencilerimizi süreçlerle ilgili bilgilendiririz,
• Öğrencilerimizin öğrencilik yaşamından memnuniyetini periyodik olarak ölçeriz,
• Sınav stresini azaltmak için çalışmalar yaparız,
• Bahar şenliği, yılbaşı gibi özel günleri hep birlikte kutlarız,
• Öğrencilerimizle odak grup çalışmaları yaparız,
• Yemek ve yemekhane hizmetlerini denetleriz,
• Servis hizmetini ve anlaşmalı yurtları denetleriz,
• Tüm süreçlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için öneriler geliştirir, çalışmalar 
yaparız. 

Sağlık Hizmetleri ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
Her iki kampüsümüzde de öğrencilerimizin temel pansuman, ilk yardım, reçeteli 
iğne ve ilaç uygulaması gibi sağlık ihtiyaçları ÖMER Revir tarafından desteklenir. 
Kampüs içerisinde oluşabilecek sporcu yaralanmaları ve basit kazalardan, ateş, 
tansiyon, şeker, oksijen doygunluğu muayenesi gibi ihtiyaçlarınız için kampüsleri-
mizdeki revirlerden faydalanabilirsiniz. Öğrencilerimiz ayrıca tüm Medical Park 
Hastanelerinde, İstinye Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyleyerek SGK bedeli ve 
ilaç malzemeleri hariç %30 indirimden faydalanabilir ve diğer hizmetler üzerin-
den %20 indirimli olarak yararlanabilirler. Ayrıca tüm öğrencilerimiz üniversitemi-
zin Psikolojik Danışmanlık Biriminden ücretsiz olarak yararlanabilirler. Psikotera-
pi, bireysel terapi, grup terapisi, önleyici ruh sağlığı ve farkındalık programları ile 
PDB de tüm öğrencilerimizin her zaman yanında. 



Spor Çalışmaları
İster bireysel sporcu ister takım oyuncusu olun. İsterseniz sadece sağlığınız ve keyfi-
niz için spor yapın. ÖMER üniversitemizde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve spor 
altyapısını geliştirmek için çalışıyor. Topkapı Kampüsü’müzde yer alan çok amaçlı 
açık spor alanı, fitness çalışmaları yapabileceğiniz kapalı spor salonumuz ÖMERGym, 
masa tenisi alanları ve Güney Kampüsümüzde yer alan kapalı spor salonu, hem kişi-
sel olarak spor yapmak isteyen öğrencilerimizin hem de bireysel ve takım sporu ile 
uğraşan öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Eğer profesyonel sporcuysanız ya da 
sporcu geçmişiniz varsa ÖMER spor takımlarına dahil olarak ilgilendiğiniz basketbol, 
“futsal” gibi takım sporları veya tenis, güreş gibi bireysel spor alanlarında spor yapa-
bilirsiniz. İdmanlarda başarı gösteren Üniversite takımları resmî ve özel turnuvalarda 
Üniversitemizi temsilen liglere dahil olmaktadır. Yıl içinde düzenlenen satranç, masa 
tenisi, halı saha, basketbol, “futsal” gibi turnuvalarımız ise tüm öğrencilerimizin katı-
lımına açıktır. Son dönemde gündemde olan dijital turnuvalara ve “e-spor” turnuva-
larına da yine ÖMER ile temasa geçerek dahil olabilirsiniz. Spor çalışmaları ile ilgili 
daha detaylı bilgi almak için “https://omer.istinye.edu.tr/tr/spor” internet sitesini ziya-
ret edebilirsiniz.

Kültür, Sanat Çalışmaları, Eğlence
Ücretsiz konser programları, geziler, el sanatları çalışmaları, halk oyunları, koro, sergi-
ler, İstinye Üniversitesinde sizi bekliyor. ÖMER öğrencilerimizin kültür ve sanat 
duyarlılığını artırmak için programlar düzenliyor, kültür, sanat çalışmaları yapıyor, sizi 
sanatçılarla bir araya getiriyor, ürünlerinizi sergiliyor. 
Back to Campus, Kulüpler Haftası, Sosyal Sorumluluk Şenliği, Bahar Şenliği, Dönem 
Sonu Partisi, film maratonu, gece sineması gibi organizasyonlarla hatta pandemi 
döneminde yapılan çevrim içi partilerle yıl boyu öğrencilerimizle birlikteyiz.



Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
ÖMER olarak toplumsal sorunlara duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, elini 
taşın altına koymaktan korkmayan İstinyeliler için sosyal sorumluluk projeleri geliş-
tiriyor, onların geliştirdiği projelere destek oluyoruz. Sormak, danışmak ve söyle-
mek istediğiniz her şey için kapımız mesai saatlerinde, e-postamız ve sosyal med-
yamız 24 saat açık. “Yok, yüz yüze olmaz” diyorsanız içinizi internet sitemizdeki 
Kara Kutu’ya da dökebilirsiniz. “İstinyeli” olmanın keyfini hep birlikte yaşayalım. 

Kütüphane
Güncel ve nadir eserler, basılı ve dijital kaynaklar ile çok disiplinli bir koleksiyona 
sahip olan kütüphanemiz, uzman kadrosuyla 7/24 bilgi hizmeti vermektedir. Hafta-
lık ders izlencelerine göre hazırlanan “e-rezev” olarak tanımlanan “e-ders” kaynakla-
rı ile de öğrencilerin akademik etkinlikleri desteklenmeye devam edilmektedir. 
Üyesi bulunduğumuz platformlar üzerinden yaklaşık 500.000’i tam metin olmak 
üzere 1.200.000 dijital kitaba ve 50.000 dijital dergiye Kütüphane internet sayfamız-
dan ulaşabilirsiniz: https://kutuphane.istinye.edu.tr/

Yemek ve İçecek Hizmetleri
Topkapı Kampüsümüzde ve Güney Kampüsü’müzde saat 07.00-20.00 arasında 
sıcak yemekten çay-kahveye, atıştırmalıktan, market hizmetine çok çeşitli yemek ve 
içecek hizmeti sunulmaktadır. 

Yemekhane:
Hafta içi, 07.00-20.00 saatlerinde sabah, öğlen ve akşam olmak üzere kahvaltı, fast 
food ve sulu yemek servisi vermektedir .

Market: 
Marketimiz farklı ürün seçenekleri ile hafta için 07.00-20.00 saatlerinde hizmet 
vermektedir (Topkapı Kampüsü Kat: -1).

Kafeteryaler:
Topkapı’da 3 (üç) kafeterya alanımız, fast food ve atıştırmalık karbonhidrat gurupları 
ve çay-kahve, soğuk içecek gurupları gibi ürünler ile hizmet vermektedir (Topkapı 
Kampüsü, yeni giriş alanındaki Arka Bahçe, Highborn ve Kongre Merkezi’nde Honey 
Cafe).

Espressolab:
Espressolab kahve ve yiyecek çeşitleri ile hafta içi günlerinde 07.00-20.00 arasında 
hizmet vermektedir (Topkapı Kampüsü giriş katı).

Vespresso:
Vespresso, kahve ve yiyecek çeşitleri, fast food ve atıştırmalık karbonhidrat gurupları 
ile hafta içi günlerinde 07.00-20.00 saatlerinde hizmet vermektedir (Güney Kampü-
sü giriş katı).

Otomatlar:
Kampüsün tüm katlarında içecek ve yiyecek içeren otomatlarımız çeşitli seçenekleri 
ile hizmet vermektedir. 



Servis Hizmetleri

Kazlıçeşme (Marmaray), Merter (Metro, Metrobüs), Cevizlibağ (Metrobüs, Tramvay) 

duraklarından Üniversitemiz kampüslerine ve Üniversitemiz kampüslerinden bu 

duraklara ücretsiz olarak hafta içi 22.15’e kadar servis hizmeti verilmektedir. 

Topkapı Kampüsü’müze araç ile gelen öğrenciler, araçları kampüs yanındaki otopar-

ka ya da girişte yer alan valeye ücret karşılığında bırakabilir. 



BURSLAR VE İNDİRİMLER

Üniversitemiz öğrencilerine kayıt esnasında ve öğrencilikleri süresince İstinye Üni-

versitesi Önlisans/Lisans Burs ve İndirim Yönergesi çerçevesinde birçok burs ve indi-

rim olanağı sunulmaktadır. 

Üniversitemize ilk defa kayıt olacak bir öğrencinin alabileceği burs ve indirimlerin 

toplamı, ÖSYM Kontenjan İndirimi sonrasında ödemesi gereken tutarın %25’ini 

aşamaz.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre İSÜ’de öğrenci iken 

uzaklaştırma cezası alan öğrenciye verilmiş tüm burs ve indirim hakları ortadan 

kalkar (ÖSYM Kontenjan İndirimi hariç).

2020 YKS ile İstinye Üniversitesine yerleşip hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler için 

hazırlık sınıfı fiyatı 25.000 TL’dir (KDV dahil) ve ek indirimler hazırlık sınıfı (zorunlu ve 

isteğe bağlı) için uygulanmaz. Zorunlu hazırlık sınıfı okuyacak öğrencinin yerleştiği 

lisans programının ÖSYM Kontenjan İndirimi dahil (ek burs ve indirimler hariç) fiyatı 

25.000 TL’nin (KDV dahil) altında ise, bu bölümlerde okuyacak öğrenciler ek indirim-

ler hariç lisans fiyatını ödeyeceklerdir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında okumak isteyen 

öğrenciler de 25.000 TL (KDV dahil) ödeyeceklerdir.

Burs Ofisi

Öğrencilerimizin Burs Yönergesi çerçevesinde ne zaman burs ve indirimlere başvu-

rabileceğini ilan ediyor ve sonrasında da başvurularınızı biz takip etmekteyiz. ÖMER 

başvuruların alınmasından, sonuçların duyurulmasına ve hatta burslardan yararlan-

dığınız sürenin sonuna kadar sizinle beraberdir.

Üniversiteye girişte kazandığınız burs ve indirimler ile Üniversitede okurken almaya 

hak kazandığınız burs ve indirimlerin takibi ÖMER Burs Ofisi tarafından yapılıyor. 

Üniversitemizde tüm burs ve indirimler İstinye Üniversitesi Önlisans/Lisans Burs ve 

İndirim Yönergesi’ne uygun olarak veriliyor. Yılda bir kez Öğrencilik Yaşamı Destek 

Bursu başvurusu da yine ÖMER tarafından ilan ediliyor ve başvurular toplanıyor. 

ÖMER Burs Ofisi ayrıca Yönetmelik tarafından tarif edilen Burs Değerlendirme 

Kurulunun da sekreteryasını yürütmekte ve öğrencilerimizle iletişimini sağlıyor.

Burs ve indirim seçenekleri için tıklayınız. 



ÖDEME VE ÜCRETLER

Mali kayıt yaptırmak için yani eğitim-öğretim ücretini ödemeniz için birkaç şeçe-
neğiniz bulunmaktadır:
 
1. PEŞİN ÖDEME TERCİH EDERSENİZ
Eğitim-öğretim ücretinin bir yıllık toplam bedelini aşağıdaki yollarla öderseniz 
%5 Peşin indiriminden yararlanabilirsiniz.

Nakit Fibabanka tarafından, kayıt süresince, Topkapı 
Kampüsü’nde kurulacak olan geçici vezneden ödeme 
yapabilirsiniz. 

Havale/EFT Aşağıdaki Fibabanka hesabımıza havale / EFT 
yapabilirsiniz. 
 
Fibabanka Merkez Şubesi (Şube Kodu: 031) 
Hesap Adı: İstinye Üniversitesi TL Hesabı 
IBAN: TR24 0010 3000 0000 0011 9432 14 
 
DİKKAT! Açıklama olarak “Öğrenci Adı Soyadı / Bölüm 
/ T.C. Kimlik No” bilgilerini yazmalısın.  Örnek: ÖMER 
İSTİNYELİ / SOSYOLOJİ / 12345678901 

Kredi Kartı Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil POS makineleri ile 
Topkapı Kampüsü’müzde kredi kartı ile ödeme 
yapabilirsiniz. (Birden çok kart ile ödeme yapılabilir.) 
Anlaşmalı Bankalarımız: Denizbank, Halkbank, 
Garanti, Finansbank, Yapı ve Kredi, TEB, Akbank, 
Türkiye Finans, İş Bankası. 

Sanal POS “odeme.istinye.edu.tr“   adresinden kredi kartınız ile 3D
Secure güvenlik sistemiyle kampüse 
gelmeden veya bankaya gitmeden çevrim içi ödeme 
yapabilirsiniz. (31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren) 

 



2. TAKSİTLİ ÖDEME TERCİH EDERSENİZ

Kredili 
Mevduat 
Hesabı 
(KMH) 

KMH, Fibabanka’ya 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 Fibabanka 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 tarihi Nisan 2020’ dir. 
KMH için krediyi kullanacak kişi (anne, baba, arkadaş 
veya akraba vb.) kimliğiyle birlikte kayıt tarihlerinde 
Topkapı Kampüsü’ndeki Fibabanka şubesine 
başvurabilir.  
Topkapı Kampüsü’ne gelemeyecek olan ya da 
işlemlerini daha erken başlatmak isteyenler KMH ön 
kayıt için Fibabanka şubelerine başvurabilir. 
(  Fibabanka Şube Listesi)  

Kredi Kartı Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil POS makineleri ile 
Topkapı Kampüsü’müzde kredi kartı ile taksitli ödeme 
yapabilirsin. (Birden çok kart ile ödeme yapılabilir.) 
Anlaşmalı Bankalarımız: Denizbank, Halkbank, Garanti, 
Finansbank, Yapı ve Kredi, TEB, Akbank, Türkiye Finans, 
İş Bankası. 
Not: Toplam taksit sayısı 7’yi geçemez. 
Üniversitemizde Mail Order sistemi kullanılmamaktadır. 

Sanal POS odeme.istinye.edu.tr adresinden kredi kartın ile 3D 
Secure güvenlik sistemini kullanarak kampüse 
gelmeden ya da bankaya gitmeden online taksitli 
ödeme yapabilirsin.  
(29 Ağustos 2020 tarihinden itibaren)  

 



ÖDEME VE ÜCRETLER

Mali kayıt yaptırmak için yani eğitim-öğretim ücretini ödemeniz için birkaç şeçe-
neğiniz bulunmaktadır:
 
1. PEŞİN ÖDEME TERCİH EDERSENİZ
Eğitim-öğretim ücretinin bir yıllık toplam bedelini aşağıdaki yollarla öderseniz 
%5 Peşin indiriminden yararlanabilirsiniz.

MALİ KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Mali kayıt için kampüse gelirken öğrencinin T.C. kimlik kartını, 2020 YKS Tercih 

Listesi’ni ve 2020 YKS Yerleştirme Belgesi’ni getirmesi gerekmektedir. Mali kaydı 

öğrencinin yakını yapacak ise onun da T.C. kimlik kartını yanında bulundurması 

gerekmektedir. Eğer aşağıdaki burs ya da indirimlere başvuracaksan listede 

belirtilen gerekli evrakları da getirmelisin. Diğer bilgilerin bizde mevcuttur.

Bilinçli Tercih İndirimi ÖSYM Tercih Formu 
(“ais.osym.gov.tr”     adresinden 
alabilirsiniz.) 

Yıldız Lise ve Anlaşmalı Öğrenim Kurumları Lise diploması  

IB/ABITUR/BAKALORYA/MATURA/MATURITA İlgili dil sertifikası veya 
diploma 

Şehit Yakınları ile Malul Gazi ve Yakınları 
Bursu Engelsiz Eğitim Bursu 

Resmî kurumlarca 
düzenlenmiş belge ve 
raporları 

Aile İndirimi Aile üyesinin de nüfus 
cüzdanı (soyadınız artık 
farklıysa vukuatlı nüfus 
sureti)  

MLP Care Grubu ve İSÜ Personel ve 

Yakınları İndirimi 

İlgili kurumun İnsan 
Kaynaklarından alınan 
ve en az 1 yıldır o konumda 
çalıştığınızı gösteren belge

 

İSÜPASS  İSÜPASS burs 
kazandığınıza dair 
üniversitemizin göndermiş 
olduğu e-malin çıktısı 

 



İLETİŞİM VE DUYURULAR

İstinye Üniversitesinde resmî duyurular İnternet sitesinde “Duyurular” bölümün-

de yapılır. 

Etkinlik bildirimleri e-postalara iletilir ve web sitesinde Etkinlikler bölümünde 

yayınlanır.

Resmî sosyal hesaplarında öne çıkan duyurular yapıldığından takip edilmesi 

www.istinye.edu.tr

0 850 283 60 00

info@istinye.edu.tr

/istinyeuniv.edu

/istinyeunivedu

/istinyeunivedu

/istinyeüniversitesi

/school/istinye-Üniversitesi



KAMPÜSLERİMİZ

Topkapı Kampüsü

Maltepe Mah. Teyyareci Sami Sok. No.: 3 PK: 34010 Zeytinburnu / İstanbul

Güney Kampüsü

Kazlıçeşme Mah. İmam Hatip Yolu Sok. No.: 8, PK: 34020 Zeytinburnu / İstanbul


