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FATIH SULTAN MEHMET HAKKINDA
Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı padişahlarının yedincisidir. 1432 yılında Edirne’de doğmuştur ve Sultan
II. Murad’ın dördüncü oğludur. On iki yaşında iken babası tarafından tahta çıkarılmıştır. Siyasi ve askeri
gelişmeler dolayısıyla tahtı terk ederek 1444 yılında Lala’larıyla beraber Manisa’ya Vali olarak
gönderilmiştir. Bu dönemde babasının bazı seferlerine katılmıştır.
Sultan II. Murad´ın vefatı üzerine 1451 yılında Edirne’de tahta çıkmıştır. En büyük hedefi İstanbul´u
almak olmuştur. 1452 yılında dört buçuk ayda Rumeli Hisarı´nı inşa ettirmiştir. Kuşatma hazırlıkları
devam ederken Bizans İmparatoru’na kenti teslim etmesini bildirmiştir. Edirne’deki bir yıllık yoğun
hazırlıklardan sonra büyük yürüyüşü şubat ayında başlatmış ve nisan başına kadar İstanbul’un kara
surları önünde büyük bir yığınak yaptırmıştır. 6 Nisan 1453’te başlayan İstanbul kuşatması, 29 Mayıs
1453’te tamamlanmıştır.
İstanbul’un fethi, Batı dünyası tarafından Yeniçağ´ın başlangıcı kabul edilmiştir. Bu fetih sayesinde
Sultan II. Mehmed kendini dünya imparatorluğunun varisi gibi görmüş ve mutlak bir iktidar kazanmıştır.
İstanbul’un fethi, bütün Avrupa’da heyecanla karşılanmıştır. Papa V. Nicolas, İtalyan devletleri arasında
birlik istemiş ve bütün Hristiyanları Haçlı bayrağı altında toplanmaya davet etmiştir.
Fatih zamanında Ege adalarının pek çoğu, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Bosna fethedilmiştir.
Karaman Beyliği ve Kırım onun zamanında ilhak edilmiştir. İstanbul Üniversitesi´nin temelini oluşturan
Sahn-ı Seman Medreseleri onun tarafından kurulmuştur. Fatih zamanında İstanbul, devletin merkezi
olduğu gibi bir ilim merkezi haline de getirilmiştir.
Fatih Sultan Mehmed, 3 Mayıs 1481’de vefat etmiştir. Fatih Camii önündeki türbesinde medfundur.
Avni mahlasıyla şiirler yazan Fatih, divanı olan ilk Osmanlı padişahıdır.

ÜNIVERSITE HAKKINDA
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2010 yılında Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı
olarak 5 mazbut vakıf tarafından kurulmuştur. Temel amacı, kurucu vakıfları olan Fatih Sultan Mehmet
Han Vakfı, Sinan Ağa Bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı ve
Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı’nın vakfiyelerinde yazan eğitim hizmetlerini gerçekleştirmektir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ışığında, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı,
geleneksel değerleri çağdaş bilgi ile sentezlemiş fertler yetiştiren, yenilikçi, hakkaniyete bağlı
özgürlükçü akademik bir kurumu olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi; bilimsel özgürlüğün,
eleştirel düşüncenin ve sorgulamanın var olduğu, sevgi ve anlayışın esas alındığı ve medeniyet
değerlerinin farkında olan bir üniversitedir.
İnsan, toplum ve din bilimleri, sanat, edebiyat ve teknoloji alanında eğitim verilen 21 bölümde 300’den
fazla akademisyen, 5 binin üzerinde öğrenciye kariyer yolunda rehberlik yapmaktadır.
Uluslararası İlişkiler Ofisi, üniversiteye girişinizden itibaren son gününüze kadar sizlere hizmet
etmekten mutluluk duymaktadır. Bir Öğrenci, Akademisyen ya da ailelerinden biri olarak FSMVÜ’ye
gelmeniz ve burada yeni bir hayat kurmanızda (konaklayacağınız mekân dâhil) sizlere yardımcı
olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Uluslararası İlişkiler Ofisi, her akademik yıl başlangıcında
uluslararası öğrencilere bir Oryantasyon düzenleyerek kendilerine gerekli ve pratik bilgiler
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vermektedir. Başarılı bir akademik kariyer geçirmenizde, kişisel gelişiminiz ve Türkiye’de güzel bir hayat
geçirmenizde bir katkımız olması durumu bizleri fazlasıyla mutlu edecektir.
FSMVÜ’de eğitim dili öncelikle Türkçe’dir. Tüm uluslararası öğrencilerden Türkçe yeterliliklerinin
olması beklenmektedir. Türkçe Yeterlilikleri kanıtlayan uluslararası öğrencilerden minimum B2
seviyesinde TÖMER Sınav Sonucu ya da YÖS’ün (Yabancı Öğrenci Sınavı) Türkçe bölümünden minimum
B almış olmaları gerekmektedir. İngilzice yeterkilikleri olmayan uluslararası öğrencilerin, İngilizce Dil
Programına katılmaları tavsiye edilmektedir.

ÖĞRENCİ VİZESİ
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan tüm uluslararası öğrenciler, Türkiye’ye gelmeden önce
öğrenci vizesi almak zorundadır. Öğrenci Vizesi Türkiye’den alınamaz ve uluslararası öğrenciler,
ülkelerinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği’ne ya da en yakın Konsolosluğa giderek öğrenci vizesi
başvurusunda bulunabilirler. Vize alımı 15 gün ila 45 gün arası sürmektedir. Büyükelçilik ya da
Konsolosluk vize için kabul mektubu, geçerli pasaport, banka hesap bilgisi ya da burslu kabul edildiğinizi
gösteren bir belge talep edebilir. Konsolosluk, bu belgelere ilaveten ek belgeler de talep
edebilmektedir.
Hali hazırda Türkiye’de iken üniversitemiz tarafından kabul edilen ve geçerli bir ikamet izni olan
öğrenciler, öğrenci belgesi ile öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunabilirler.
Azerbaycan, Bulgarista, Cezair gibi vize muafiyeti olan ülkelerden gelen öğrencilerin öğrenci vizesi
almalarına gerek yoktur.
Öğrenci Vizesi ve Öğrenci Belgesi, ikamet izni almak için zorunlu belgelerdir. İkamet izni (geçerli tarihler
arasında) Türkiye’ye giriş ve çıkışlarınızda tekrardan vize başvurusunda bulunmamanızı sağlar.

İKAMET İZNİ
Türkiye’ye girişinizi takip eden 30 gün içerisinde ikamet izni başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.
Bu başvurunuz, yurtdışından Türkiye’ye tekrar giriş çıkış yapmanız durumunda yeniden vize
başvurusunda bulunmamanızı sağlayacaktır.
Uluslararası öğrenciler ikamet izni olmaksızın Türkiye’de kalamazlar. İkamet izni almadan Türkiye’den
ayrılan öğrencilerin vizesi geçersiz sayılacak ve tekrar Türkiye’ye 3 ay süresince giriş yapamamaları ya
da para cezasına çarptırılmaları söz konusu olabilecektir.
NOT: İkamet İzni başvurularında sağlık sigortası sunulması zorunludur. Sağlık sigortası ile ilgili detaylı
bilgi için lütfen rehberimizin “Uluslararası Öğrenciler için Sağlık Sigortası” bölümünü okuyunuz.
FSMVÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi, uluslararası öğrencilerin ikamet izni başvurularında yardımcı
olmaktadır. İkamet izni başvurusu İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yapılacak olup, aşağıdaki link
üzerinden online randevu alınabilmektedir.
https://e-ikamet.goc.gov.tr/
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İkamet İzni başvurusunda aşağıdaki adımlar izlenmelidir:







Lütfen online randevunuzu düzenli aralıklarla takip ediniz.
Üniversite kaydınızı yaptırdıktan sonra, FSMVÜ Öğrenci İşleri Ofisi’nden “Öğrenci Belgenizi”
talep ediniz.
Randevuya giderken yanınızda 4 adet pasaport ebadında vesikalık fotoğraf bulundurunuz.
Pasaportunuz ve Fotokopisi (Öğrenci Vizesi, Türkiye’ye giriş-çıkış yaptığınızı gösteren sayfa,
pasaport sürenizi gösteren sayfa ve kimlik bilgilerinizi içeren sayfa)
Sağlık Sigortası
İkamet Adresi Beyanı (Kira Sözleşmesi veya adres bilgilerinizi içeren diğer bir belge)

Başvurunuzu yaptıktan sonra ikamet izni almanız biraz zaman alabilir. Bu süre zarfında ikamet izniniz
Öğrenci İşleri Ofisi’ne iletilecek olup öğrenciler oradan alabileceklerdir. İkamet izni almadan Türkiye’yi
terk etmemeniz tavsiye olunur. Tekrar Türkiye’ye girişte İkamet İzni’ne ihtiyaç olacaktır.
İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün Adresi; Hırka-i Şerif Mah. Vatan Caddesi, No:64 Fatih/İstanbul.
İkamet İzni yenilemesi ya da uzatması yine İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak
gerçekleştirilmektedir. Yenileme ya da Uzatma başvurusu yapan öğrenciler, izinleri bitmeden en az bir
(1) ay önce başvurularını yapmak zorundadırlar.
Silik durumda ya da okunması zor durumda olan ikamet izinleri yenilenmek zorundadır. İkamet İzninizi
kaybetmeniz durumunda ivedilikle İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekmektedir.
Bu kurallara ve yönetmeliklere uymak öğrencilerin kendi sorumluluğundadır. Uluslararası İlişkiler Ofis’i
bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Herhangi bir yasal ya da para cezası ile
karşılaşmamanız için bu kurallara uymanızı tavsiye olunur.
FSMVÜ TÜMER’DE TÜRKÇE DİL EĞİTİMİ ALACAK ÖĞRENCİLER, ÜNİVERSİTE’DEKİ STATÜLERİNE
BAKMAKSIZIN İKAMET İZNİ BAŞVURULARI İÇİN ÖĞRENCİ BELGELERİNİ FSMVÜ TÜMER’DEN ALMAK
ZORUNDADIRLAR. İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TÜMER ÖĞRENCİLERİNE GENELLİKLE 1
YILLIK İKAMET İZNİ VERMEKTEDİR. BU UYGULAMA NORMAL BİR PROSEDÜRDÜR.
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ÖNEMLİ NOTLAR:






İKAMET İZNİNİZİ ALMADAN TÜRKİYE DIŞINA BİR SEYAHAT PLANLAMAYINIZ. İZNİNİZ
OLMADAN ÜLKE DIŞINA ÇIKMANIZ DURUMUNDA, 3 AYLIĞINA ÜLKEYE GİRMENİZ
YASAKLANIR VE YENİ BİR ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN BAŞVURUSU YAPMAK ZORUNDA
KALABİLİRSİNİZ.
KAYIT DONDURMAK, KAYIT SİLDİRMEK, EVLİLİK, T.C. VATANDAŞLIĞI EDİNMEK,
MEZUNİYET VB. DURUMLARDA İKAMET İZNİNİZ SON BULACAK OLUP YENİ BİR İKAMET
İZNİ RANDEVUSU ALMAK ZORUNLUDUR. LÜTFEN BÖYLE DURUMLARDA ÖNCEDEN
RANDEVU PLANLAMANIZI YAPINIZ.
İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE/VEYA FSMVÜ 3 AY İÇERİSİNDE SİZİNLE
İLETİŞİM KURAMAZSA, İKAMET İZNİNİZ İPTAL EDİLİR. İKAMET ADRESİNİZİN DEĞİŞİKLİĞİ
DURUMUNDA, LÜTFEN 10 GÜN İÇERİSİNDE İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE
FSMVÜ’YÜ DURUMDAN HABERDAR EDİNİZ.

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI / SEYEHAT KARTI
Öğrenci Kimlik Kartınız bir öğrenci kimlik kartı olmanın ötesinde sinema, müze ve birçok mekânda
indirim almanızı sağlayan bir karttır.
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI / SEYAHAT KARTI EDİNME

FSMVÜ Öğrenci Kimlik Kartı, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından oryantasyonunu tamamlayan
öğrencilere verilmektedir.
İETT Seyahat Kartı bir elektronik kart olup, dolum yapmanız koşuluyla toplu taşımalardan
faydalanmanızı sağlamaktadır.
İETT (İstanbul Elektrik, Tramway ve Tünel İşletmeleri) Kartı ya da kaybolan bir İETT Kartını çıkarmak için,
İETT’nin Karaköy’deki merkezine Öğrenci Belgesi ile gidilmeli ve 10 TL ödeyerek kart temin edilmelidir.
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İETT Karaköy Şubesi Konumu

Kaydını dondurup TÜMER’de dil eğitimi alacak olan öğrenciler, Öğrenci Kimlik Kartlarını TÜMER
Ofisi’nden almalıdırlar. Kayıt donduran öğrenciler Öğrenci Kimlik Kartı alamazlar.

T.C. KİMLİK NUMARASI
Yönetmelik gereği Türkiye’de ikamet eden her yabancı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen bir
Kimlik Numarası edinmek zorundadır. Türkiye’de 6 Ay’dan fazla kalan yabancıların vergi, sağlık,
bankacılık, eğitim, çalışma, sosyal güvenlik vb. faaliyetleri gerçekleştirmek için bir Kimlik Kartı
edinmeleri tavsiye edilmektedir.
Bu Kimlik Numarası aynı zamanda FSMVÜ Otomasyon Sistemi için de kullanılmaktadır. FSMVÜ
Otomasyon Sistemi aşağıdakiler için Kimlik Numarası talep etmektedir:




Öğrenciler Sağlık Sigortası’na ihtiyaç duyduklarında
Burs için Banka Hesabı açıldığında
Mezuniyet durumunda

Kimlik Numarası Nereden Temin Edilir?
İkamet İzni alındığında;
1. http://tckimlik.nvi.gov.tr/YabanciKimlikNo/KisiBilgileriSorguModul.aspx tıklanır,
2. Aşağıdaki adımlar izlenerek sol tarafta bir talep girişi yapılır,
a. Resim Doğrulama
b. Doğum Yılı
c. İkamet İzni Numarası (1-112233).
3. Bu talebiniz genellikle 99 ile başlayan bir 11 haneli numara sonucu getirir. Elde ettiğiniz bu
numarayı bölümünüz ile ilgili Öğrenci İşleri Ofisi sorumlunuza ya da Öğrenci İşleri Ofisi’ne
gelerek ya da e-posta ile iletiniz.
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN SAĞLIK SİGORTASI
Batılı ülkelere nazaran sağlık harcamaları Türkiye’de düşük olsa da, sağlık sigortası uluslararası
öğrencilerin ikamet izni almaları için bir zorunluluktur.
Uluslararası Öğrencilerin sağlık sigortası edinmeleri hali hazırda iki şekilde mümkündür:
1. T.C. Kimlik Numarasında Sahipseniz: Üniversiteye kaydınızı takip eden 90 gün içerisinde en
yakın Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) T.C. Kmlik Numaranız ve Öğrenci Belgeniz ile başvuru
yaparak aylık 45 TL karşılığında sağlık sigortası alabilirsiniz. Sağlık sigortası ödemesi aylık
düzenli periyotlarla alınabilmekte olup herhangi bir Vakıf Bank Şubesi’ne her ay fiziki olarak
gitmek koşuluyla ödeme yapılmaktadır. Uluslararası öğrencilerin SGK’sı 9 aylık akademik
periyotla sınırlıdır ve yaz tatili dönemini kapsamamaktadır. Üniversite kaydının yapılmasını
takip eden 90 günlük periyod içerisinde başvuru yapmayan öğrenciler SGK kapsamından
faydalanamayacaklardır.
2. T.C. Kimlik Numarasına Sahip Değilseniz: Herhangi bir özel sağlık sigortası satan şirket/acente
üzerinden de sağlık sigortası edinebilirsiniz. Uluslararası İlişkiler Ofisi özel sağlık sigortası satışı
yapan acenteler konusunda öğrencilere tavsiyede bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİ
Öğrenci Otomasyon Sistemi öğrencilerin kendi bilgilerine, ders kaydı yapmalarına, ders programlarına
ve sınav sonuçlarına erişimlerine olanak sağlayan bir online sistemdir. Öğrenciler bu sisteme kendi
kullancı adları ve şifreleri vasıtasıyla erişim sağlayabilmektedirler.
(URL: http://obs.fatihsultan.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx)

Öğrenci Otomasyon Sistemi aşağıdakileri içermektedir:







Kayıt programları ile ilgili duyuruları
Kayıt yapılan dersleri
Ders notlarını
Ders katılım durumunu
Akademik Danışman tarafından gönderilen mesajları
Transkript
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Öğrenci Otomasyon Sistemine erişim için Windows Explorer/Edge ya da Google Chrome kullanmanız
tavsiye edilmektedir.
Şifrenizi unutmanız durumunda lütfen Kullanıcı Adı ve Şifre kutucuklarının altında bulunan “Şifremi
Unuttum” linkini tıklayınız ve ekrandaki yönlendirmeleri takip ederek yeni bir şifre oluşturunuz.

AKADEMİK TAKVİM
Akademik Takvim bir akademik yıl içerisinde tüm üniversitenin çalışma günlerini ve dersler ile ilintili
faaliyetleri öğrencilere sağlamaktadır. Akademik Takvim; kayıt dönemi, sınavlar, tatilleri, dini ve milli
bayramları içermektedir. Her akademik yıl başlangıcında güncellenmektedir.
Güncel Akademik Takvime, Öğrenci İşleri Ofisinin http://oidb.fsm.edu.tr uzantılı web sayfası, ya da
Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin http://iro.fsm.edu.tr uzantılı web sayfası üzerinden ulaşılabilmektedir.
Her Akademisyen, sınav tarihlerini sınav haftası duyurmaktadır. Ancak Akademisyenler bazen farklı
tarihlerde de sınav yapabilirler. Eğer bir mazeretiniz söz konusu ise sınava, duyurulan tarihten önce ya
da sonra girebilmek için ilgili dersin Akademisyeni ile irtibat kurmalısınız. Akademisyenler farklı sınavlar
yapmaya kendileri karar vermektedirler. Her MYO/Fakülte/Enstitü sınav duyularını kendi web sayfaları
üzerinden de yapmaktadırlar.

AKADEMİK KURALLAR
Kayıt Prosedürü
Kabul Edildikten Sonra:
1. Haliç Kampüsümüzde bulunan Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne aşağıdaki belgelerle birlikte giderek
kaydınızı yapmalısınız. (FSMVÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi kayıtları zaman zaman farklı
kampüslerde de alabilmektedir):
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
(Kayıt için sadece Türkçe ve İngilizce belgeler dikkate alınacaktır. Türkçe ya da İngilizce olmayan tüm belgelerin
Noter tasdikli çevirilerinin yapılması zorunludur.) EKSİK BELGE(LER) KAYDINIZI TAMAMLAYAMAMANIZA NEDEN
OLACAKTIR.
ÖNLİSANS & LİSANS*











Öğrenci Vizesi (hali hazırda mevcutsa, lütfen ekleyiniz)
Lise Diploması Asıl Nüshası (ÇOK ÖNEMLİ)
Lise Diplomasının Noter Tasdikli Asıl Nüshası
Lise Diploması Denklik Belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkenizdeki T.C. Büyükelçiliği’nden temin
edilebilir.)
Transkript Asıl Nüshası
Noter Tasdikli Transkript Tercümesi Asıl Nüshası
Sınav Sonuç Belgeleri Asıl Nüshaları (Mevcutsa)
Dil Sınav Sonucu (Mevcutsa)
Pasaport ve Pasaport Fotokopisi
TÖMER Sınav Sonuç Belgesi Asıl Nüshası (B2)**, (C1)*** ya da (C2)****
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6 Adet Fotoğraf (Pasaport ölçüsünde)



Dekont (50% Burslu Öğrenciler İçin)

YÜKSEK LİSANS*








Öğrenci Vizesi (hali hazırda mevcutsa, lütfen ekleyiniz)
Lisans Diploması Asıl Nüshası ya da Mezuniyet Belgesi
Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesi Asıl Nüshası ve Noter Tasdikli Transkript Tercümesi
Pasaport ve Pasaport Fotokopisi
ALES, GRE ya da GMAT Sınav Sonuç Belgesi (Mevcutsa)
Dil Sınav Sonucu (Mevcutsa)
TÖMER Sınav Sonuç Belgesi Asıl Nüshası (B2)**, (C1)*** ya da (C2)****
6 Adet Fotoğraf (Pasaport ölçüsünde)



Dekont (50% Burslu Öğrenciler İçin)

DOKTORA*











Öğrenci Vizesi (hali hazırda mevcutsa, lütfen ekleyiniz)
Lisans Diploması Asıl Nüshası, Yüksek Lisans Diploması Asıl Nüshası ya da Mezuniyet Belgesi
Lisans Diploması, Yüksek Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesi Noter Tasdikli Tercümesi Asıl
Nüshası
Transkript Asıl Nüshası ve Noter Tasdikli Tercümesi
Pasaport ve Pasaport Fotokopisi
TÖMER Sınav Sonuç Belgesi Asıl Nüshası (B2)**, (C1)*** ya da (C2)****
ALES, GRE ya da GMAT Sınav Sonuç Belgesi (Mevcutsa)
6 Adet Fotoğraf (Pasaport ölçüsünde)

Dekont (50% Burslu Öğrenciler İçin)

2. Başvurduğunuz bölüm/program için Öğrenci Sözleşmesi ve diğer ilgili belgeleri imzalamalısınız.
3. Ödeme ile ilgili tüm işlemleri tamamlamalısınız.
*
**

***
****

Tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce Tercümesi olmalı.
İslami İlimler Fakültesi Lisans programına kabul edilen uluslararası öğrenciler için zorunludur.
B2 Dil Belgesi olmayan öğrencilere FSM-TÜMER tarafından en fazla 1 yıl Türkçe Dil Kursu
verilir.
Tüm programlara kabul edilen uluslararası öğrenciler için zorunludur.
Türk Dili ve Edebiyatı, Hukuk, Tarih ya da Psikoloji Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
programlarına kabul edilen öğrenciler C2 (İleri Akademik Seviye) Türkçe Dil Sertifikası sunmak
zorundadırlar. C2 Türkçe Dil Sertifikası olmayan öğrenciler 30 Ağustos 2016 tarihinden önce
FSM-TÜMER’den edinebilirler.

Eksik Belge
Öğrenciler, eksik evrağın ne olduğuna bağlı olarak “Eksik Evrak Beyan Formu”nu imzalamak koşuluyla
kayıt yaptırabilirler. Beyan formu doldurularak bahse konu eksik evrağın hangi tarihte sunulacağı imza
altına alımış olur. Belirtilen tarihte sunulamayan eksik evrak, üniversite kaydının silinmesine sebep
olabilmektedir.
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Ders Kaydı ve Ders Ekleme-Bırakma Dönemi
Ders kayıtları FSMVÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden, http://obs.fatihsultan.edu.tr/ linki
tınklanarak yapılmaktadır. Ders kaydı online yapılabildiği için Türkiye’de olunması zorunlu değildir. Ders
kaydını tamamlayan öğrencilerin bilgileri Akademik Danışman’a onay için sistem üzerinden gönderilmiş
olur. Doğru ders kaydı yapılabilmesi için Akademik Danışman’ınız ile telefon ya da e-posta yoluyla
irtibat kurmanız tavsiye edilir. Ders kaydı her dönem başında yapılması zorunludur.
Tez döneminde olan Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri, her dönem başında öğrenci otomasyon
sistemi üzerinden ilgili tez kayıtlarını yapmak zorundadırlar.
Akademik Takvim’de sunulmuş olan kayıt dönemlerini dikkate almanızda fayda görülmektedir.
Ders Ekleme ya da Bırakma dönemi ders başlangıcının 2. haftasıdır ve işlemler kayıt prosedürü ile
aynıdır.

Akademik Danışman
FSMVÜ’de eğitimine başlayan öğrencilere, üniversitedeki eğitim hayatları süresince kendilerine
yardımcı olacak bir Akademik Danışman atanır. Bu Akademik Danışman öğrencilere, üniversiteye kayıt
yapılan ilk günden itibaren mezuniyete kadar her türlü akademik desteği sağlamaktadır.
Öğrenci, Akademik
öğrenebilmektedir.

Danışman’ının

kim

olduğunu

öğrenci

otomasyon

sistemi

üzerinden

Kayıt Yenileme
Kayıt Yenileme, öğrenci otomasyon sistemi üzerinden ders seçimi yapılmak koşuluyla her dönem
başlangıcında Öğrenci İşleri Ofisi tarafından açıklanan tarihler arasında yapılmak zorundadır. %50
burslu öğrenciler ilgili akademik yıl için ödemelerini yaptıktan sonra öğrenci otomasyon sistemine
erişim sağlayabilmektedirler.
Hazırlık Okulu’nda dil eğitimine devam eden öğrenciler, bölüm/programlarına başlayıncaya kadar
kayıtlarını yenilemek zorunda değildir.
Kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, ilgili dönem için derslere ve sınavlara giremeyecek olup öğrenci
haklarından da yararlanamaycaklardır.
Tez döneminde olan Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri, her dönem başında öğrenci otomasyon
sistemi üzerinden ilgili tez konularını seçerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
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Ödeme Kanalları
Kredi Kartı ile Ödeme: https://odeme.fsm.edu.tr
Banka Havale ve EFT:
Banka Hesap Bilgileri
Hesap Adı:
Banka:
Şube:
Hesap Numaraları:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Halkbankası
Yeşilköy Şubesi
TL
TR43 0001 2009 8900 0016 0000 77
USD TR15 0001 2009 8900 0053 0001 64
EURO TR37 0001 2009 8900 0058 0001 18

Dekont açıklamasında öğrencinin T.C.K. No, Adı-Soyadı mutlaka belirtilmelidir.
Tüm programlarda bir yıllık (YL ve PhD programlarda program ücretinin tümü) peşin olarak gerçekleşen
ödemelere %6 peşin ödeme indirimi uygulanır.
Eğitim ücretine ilişkin sorunları Rektörlük’te bulunan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
danışabilirsiniz.

Kayıt Dondurma
Öğrenciler aşağıdaki koşulları göz önünde bulundurularak en fazla 2 dönem için;








Sağlık problemi varsa (Doktor ya da Hastane Raporu olmalı),
Öğrencinin ülkesinde olası bir doğla afet durumu söz konusu ise (Ülkesindeki en yetkili organ
tarafından imzalı yazılı belge sunmalı),
Eş ya da 1. derece yakın akrabasının ciddi bir rahatsızlığı olması söz konusu ise (Bu kişi(ler)
bakmakla yükümlü olduğunu kanıtlamalı),
Erkek öğrenciler için askerlik erteleme hakkının yitirilmesi ve askerlik görevini yapmak zorunda
kalınması durumu söz konusu ise,
Kız öğrenciler için hamilelik ve doğum söz konusu ise,
Öğrencinin gözaltına alınması ya da tutuklanması durumu söz konusu ise,
Erasmus+ ya da diğer bir değişim programı sebebiyle farklı bir üniversiteye gidişi söz konusu
ise,
kayıtlarını dondurabilirler.

Öğrenciler, Öğrenci İşleri Ofisi ile 15 gün içerisinde irtibat kurup Kayıt Dondurma Formu’nu doldurmak
zorundadır. MYO/Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu’nun, öğrencinin talebini geçerli bulması durumunda
Yönetim Kurulu kararı alınır ve öğrenci kayıt dondurabilir.
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Program Değişimi
Aşağıdaki koşulları yerine getiren
değişim/transfer olabilmektedir:






öğrenciler

üniversite

içerisinde

eşdeğer

programlara

İlgili dönemde öğrenci tüm dersleri başarı ile vermiş olmalı.
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 4.0 üzerinden en az 2.0 olmalı.
MYO öğrencilerinin ilk ve son dönemlerinde olmamaları.
Lisans öğrencilerinin ilk ya da son iki dönemlerinde olmamaları.
Değişim/Transfer olunan program/bölümün şartları yerine getirilmiş olmalı.

Yukarıdaki şartları yerine getiren öğrenciler, Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurarak değişim/transfer
talebinde bulunabilirler.

Kayıt Sildirme
FSMVÜ’de eğitim hayatına devam etmek istemeyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurarak Kayıt
Sildirme Formu’nu doldurmaları koşuluyla üniversite ile ilişiklerini kesebilirler.

Akademik Yıl ve Program Süresi
Akademik Yıl, iki dönem (her dönem ayrı ayrı 14 hafta) olarak hesaplanmaktadır ve dönem sonu
sınavlar 14 haftalık periyodlara dâhil edilmemektedir.
Aşağıda her programın/bölümün maksimum süresi sunulmaktadır. Verilen maksimum zaman
diliminde programlarını/bölümlerini tamamlayamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.






Hazırlık Dil Programları: 2 Yıllık
MYO Programları: 4 Yıllık
Lisans Programları: 7 Yıllık
Yüksek Lisans Programları: 3 Yıllık
Doktora ve Sanatta Yeterlilik Programları: 6 Yıllık

Kredi ve AKTS
Kredi, ilgili dersin akademisyeni tarafından belirlenen ve öğrencinin ders durumunu takip etmeyi
kolaylaştıran bir uygulamadır. Dersin kredisi, AKTS kuralları ve yönetmelikleri çerçevesinde
hesaplanmaktadır.
AKTS (Avrup Kredi Transfer Sistemi), öğrenci iş akışını temel alan öğrenci merkezli bir kredi sistemidir.
Bölüm ve Programların eğitimi, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Zorunlu dersler öğrenciler
tarafından alınmak zorundadır ve seçmeli dersler ise bölüm ve programlara göre belirlenmelidir.

Sınavlar
FSMVÜ’de tüm MYO ve Lisans programları için vize, test, final ve bütünleme sınavları mevcuttur. Test,
final ve bütünleme tarihleri akademik takvimde yer almaktadır. Proje ve Labaratuvar derslerinin final
sınavları bulunmamaktadır. Bazı sınavlar zorunlu hallerde Cumartesi günleri de yapılabilmektedir.
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Aşağıdaki şartlarda bütünleme sınavı yapılmaktadır:












Final sınavına girmeye hak kazanan, fakat sınava katılamayan öğrenciler.
FF, FD, DD, DC, CC, CB, BB ve BA final sonucu alan öğrenciler ilgili ders için bütünleme sınavına
girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not düşük olsa dahi final sınavı yerine sayılmaktadır.
Ders kaydı yapmayan ya da DZ notu alan öğrenciler bütünleme sınavına giremezler.
Başka bir Üniversite’de alından ders için bütünleme sınavı yapılamaz.
Final sınavı olmayan (Proje, Labaratuvar vb.) dersler için bütünleme sınavı yapılmamaktadır.
Bütünleme sınavına geçerli bir mazereti olsa dahi giremeyen öğrencilere ikinci bir bütünleme
sınavı hakkı tanınmamaktadır.
Final sınavı başarı kuralları aynı zamanda bütünleme sınavı için geçerlidir.
Bütünleme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden kayıt
yaptırmak zorundadırlar. Kaydını yapamayan öğrenciler bütünleme sınavına giriş hakkını
kaybetmiş olacaklardır.
Bütünleme sınavı kaydı olması halinde sınava giremeyen öğrencilerin final sınavında aldıkları
not geçerli sayılmaktadır.
Bir ve daha fazla ders için bütünleme sınavı kaydı yapılabilmektedir.

Tüm vize, final ve bütünleme sınav tarihlerinin duyuruları Öğrenci Otomasyon Sistemi, Öğrenci İşleri
Ofisi web sayfası ve ilgili MYO/Fakülte/Enstitü web sitelerinde yapılmaktadır.
Sınav tarihlerinin ve saatlerinin çakışması durumunda lütfen bu durumu MYO/Fakülte/Enstitü
Sekreterliklerine bildiriniz. Bu durumu değerlendiren Sekreterlikler sınav tarihlerini yeniden
programlayacaklardır.

Mazeret Sınavları
Vize sınavlarına katılamayan öğrenciler, geçerli mazeretlerini belgelemek koşuluyla mazeretlerinin bitiş
tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Bölüm Başkanlığına ya da Fakülte Dekanlığına başvurmalıdırlar.
Bölüm Başkanlığı ya da Fakülte Dekanlığının, öğrencinin mazeretini geçerli bulması halinde, ilgili dersin
Akademisyeni uygun göreceği bir tarihte öğrenciyi yeniden vize sınavına alabilir. Mazeret süresi
içerisinde alınan sınavlar geçersiz sayılmaktadır.

Notlar
Öğrencilere ilgili dersin Akademisyeni tarafından almış oldukları derslerdeki başarılarına göre bir not
verilir. Geçer notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:
Not
AA – Geçer
BA – Geçer
BB – Geçer
CB – Geçer
CC – Geçer
DC – Şartlı Geçer
DD – Şartlı Geçer
FD – Başarısız
FF – Başarısız

Katsayısı
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
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[DC] ya da [DD] notları şartlı geçiş olarak kabul edilmektedir.
[FD] ya da [FF] notları başarısız olarak kabul edilmektedir ve AGNO hesaplanırken dâhil
edilmektedir.
[DZ] notu sınava girememe durumunu gösterir ve başarısız olarak kabul edilmektedir. Bu sınav
notu da AGNO hesaplanırken dâhil edilmektedir ve [FF] gibi değerlendirilmektedir.
[YT] (Yeterli) notu başarılı olarak kabul edilmektedir ancak AGNO hesaplanırken dâhil
edilmemektedir.
[YZ] (Yetersiz) notu başarısız olarak kabul edilmektedir ancak AGNO hesaplanırken dâhil
edilmemektedir.

Yıl Geçme (Lisans Öğrencileri)
Aşağıdaki AKTS değerleri lisans öğrencilerinin hangi yılda olduklarını belirler:





Minimum 50 AKTS’yi başarıyla tamamlamış öğrenciler 2. yılında kabul edilir. (2. Sınıf Öğrencisi).
Minimum 100 AKTS’yi başarıyla tamamlamış öğrenciler 3. yılında kabul edilir. (3. Sınıf
Öğrencisi).
Minimum 160 AKTS’yi başarıyla tamamlamış öğrenciler 4. yılında kabul edilir. (4. Sınıf
Öğrencisi).
Minimum 240 AKTS’yi başarıyla tamamlamış öğrenciler mezuniyet hakkı elde etmiş sayılırlar.

Yıl Geçme (Meslek Yüksekokulu Öğrencileri)
Aşağıdaki AKTS değerleri ön lisans öğrencilerinin hangi yılda olduklarını belirler:



Minimum 35 AKTS’yi başarıyla tamamlamış öğrenciler 2. yılında kabul edilir.
Minimum 120 AKTS’yi başarıyla tamamlamış öğrenciler mezuniyet hakkı elde etmiş sayılırlar.

Akademik Başarısızlık
Belirli bir dersin minimum gerekliliklerini yerine getiremeyen öğrenciler o dersten kalırlar. Bir
öğrencinin birden fazla dersten kalması durumu AGNO’sunu etkilemekte olup öğrencinin akademik
başarısını düşürmektedir. Üniversitemiz, Akademik Takip adı altında bir sistem geliştirmiş olup
öğrencilerin AGNO’larını bu sistem üzerinden takip etmektedir. Aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler
Akademik Takibe dâhil edilmektedir.




AGNO’su 1.50’den az olan 1. yılını tamamlayan MYO öğrencileri.
AGNO’su 1.80’den az olan 1. ve 2. yılını tamamlayan Lisans öğrencileri.
AGNO’su 2.00’dan az olan 3. yılını tamamlayan Lisans öğrencileri.

Akademik Takibe dâhil edilen öğrenciler varsa başarısız oldukları dersleri tekrardan almalı ki diğer
dersleri de almaya hak kazansın. Bu öğrenciler aynı zamanda Akademik Takipten çıkıncaya kadar her
dönem için 30 AKTS’den fazla ders alamazlar.
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Geçerli Mazeretli Kayıt Yaptıramayan Öğrenciler
Kayıt yaptıramayan ve geçerli mazereti olan öğrenciler ilgili MYO/Fakülte Sekreterliklerine
mazeretlerini beyan etmek zorundadılar. MYO/Fakülte mazereti değerlendirecek olup uygun bulması
halinde öğrencinin kaydını alabilir.
Ders kaydı yaptıramama durumunda geçerli mazeretler: Doğal Afet, Eş, Çocuk, Anne, Baba, Kardeş
vefatı, sağlık sorunları ya da trafik Kazası (Doktor ya da Hastane raporu sunulmalı)
* Mazeretli Ders Kayıt Formu’na Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın http://oidb.fsm.edu.tr uzantılı web
sayfasındaki Formlar ve Dilekçeler bölümünden ulaşılabilir.

Ders Programı
MYO, Fakülteler ve Enstitüler kendi ders programlarını hazırlar ve Öğrenci İşleri Ofisi’ne iletir. Ders
programları aynı zamanda Öğrenci Otomasyon Sistemine aktarılmakta olup Öğrenci İşleri Ofisi web
sayfası ve MYO, Fakülte ve Enstitü’lerin kendi web sayfalarında da yayınlanmaktadır.

Devamsızlık
Öğrenciler tüm derslere, labaravuar ve ilgili dersin akademisyeni tarafından talep edilen ders ya da
adakemik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrenciler derslerin %70’ine ve laboratuar çalışmalarının
da %80’ine katılmak zorundadır. Doktor/Hastene raporları ise sağlık probleminin türüne göre ayrıca
değerlendirilir.
Zorunlu derslere katılım sağlayamayan öğrenciler vize, final gibi sınavlara giremeyecek olup dönem
sonunda DZ notu almaktadır.

Çift Anadal ve Yandal (Lisans Öğrencileri)
Çift Anadal
Anadal programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrencilerin, öngörülen şartları taşıması kaydıyla
aynı kurum içinde kayıtlı oldukları bölüm (birinci anadal) dışında, başka bir bölümde de eş zamanlı
olarak ders alıp ikinci bir lisans diplomasına sahip olmak üzere sürdürdükleri öğretim programıdır.
Başvuru Koşulları
Öğrenci;





Anadal programındaki tüm derslerden başarılı olmalıdır.
4,00 üzerinden en az 3.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)’na sahip olmalıdır.
Anadal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20′lik dilim içinde yer
almalıdır.
Başvuru sırasında ilan edilen diğer koşulları sağlamış olması gerekmektedir.

Çift Anadal Programına, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyıl başında
başvurulabilir.
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Çift Anadal Programı hakkında detaylı bilgi için üniversitemizin Çift Anadal Yönergesini
inceleyebilirsiniz.
Yandal
Anadal programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrencilerin, öngörülen şartları taşıması kaydıyla
aynı kurum içinde ilgi duydukları başka bir lisans programında bilgi sahibi olmak amacıyla belirlenen
dersleri aldıkları öğretim programıdır.
Yandal Programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Yandal Sertifikası verilir.
Başvuru Koşulları
Öğrenci;




Anadal lisans programındaki tüm derslerinden başarılı olmalıdır.
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması’nın 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalıdır.
Yandal Programına başvurular, lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılı
başında yapılır.

Yandal Programı hakkında detaylı bilgi için üniversitemizin Yandal Yönergesini inceleyebilirsiniz.

Mezuniyet (Önlisans ve Lisans Programları)
Üniversite bünyesindeki lisans programlarında bitirme çalışması ve staj dâhil bütün derslerini başarıyla
tamamlayan ve AGNO’su en az 2,00 olan öğrencilere lisans diploması, önlisans programlarında bitirme
çalışması ve staj dâhil öğretim planındaki tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve AGNO’ su en az 2,00
olan öğrencilere ön lisans diploması verilir.
Lisans programlarından mezun olabilmek için 240 AKTS, Ön Lisans programlarından mezun olabilmek
için 120 AKTS‘lik zorunlu ve seçmeli derslerin başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir.
Öğrenciler mezuniyet başvurularını yaptıktan sonra ilgili MYO/Fakülte’nin Yönetim Kurulu Kararı
almalarını beklemeleri gerekmektedir. Yönetim Kurulu Kararı alındıktan sonra öğrenciye geçici
mezuniyet belgesi ve mezuniyet transkripti verilecektir. Diplomaların hazırlanması birkaç ay sürebilir.
Diplomalar hazırlandıktan sonra öğrenciler diplomalarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alabilirler.

Onur ve Yüksek Onur Belgesi
Öğrenimlerini en fazla dokuz yarıyılda, hiç FF notu ve disiplin cezası almadan tamamlayan
öğrencilerden AGNO’su 3.50 ya da üstü olanlar yüksek şeref, 3.00 ile 3.49 arasında olanlar şeref
listesine alınır. Bu listeler yarıyıl/yılsonunda ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

Öğrenci Belgesi ve Transkript Alımı
Öğrenci Belgesi ve Transkript, Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden talep edilmek koşuluyla Öğrenci
İşleri Ofisi’nden alınabilmektedir. Resmi imzalı Öğrenci Belgesi ya da Transkript bir sonraki iş günü
içerisinde öğrenciye verilmektedir.
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Burslar
FSMVÜ’de uluslararası öğrenciler için çeşitli burs imkânları bulunmaktadır.

Eğitim Ücreti Bursları
50% Eğitim Ücreti Burları: Bu burs türü maksimum eğitim süreci içerisinde geçerli olup üniversitemiz
tarafından kabul edilen (%100 Burs alanlar hariç) her uluslararası öğrenciye sunulmaktadır. Bu burs
türü ilgili Lisans programları için maksimum eğitim süresi için geçerlidir.
100% Eğirim Ücreti Bursları: Bu burs türü lise, lisans ve yüksek lisans diploma notları en az %80 ve üzeri
veya ulusal ve uluslararası sınavlara (YÖS, SAT, A Levels, ALES, GRE, GMAT vb.) girmiş ve en az %70 ve
üzeri başarı sağlayayan uluslararası öğrencilere sunulmaktadır. Lisans programları için bu burs türü
diploma notu ile kabul edilen öğrenciler için normal eğitim süresince ve ulusal/uluslararası sınavlar ile
kabul edilen öğrenciler için ise maksimum eğitim süresince geçerlidir. MYO, Yüksek Lisans ve Doktora
programları için bu burs türü normal eğitim süresince geçerlidir. Bu burs türü aynı zamanda İngilizce
ve Arapça hazırlık okullarını kapsayan ancak Türkçe Dil Eğitimini (TÜMER) kapsamayan bir burs türüdür.
Medeniyet Araştırmaları Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kabul edilen öğrenciler için %100
burs türü maximum eğitim süresince geçerlidir.

Destek Bursları
Destek Bursları: Bireysel ya da Takım sporlarında görev alan ve ulusal ya da uluslararası müsabakalarda
ilk 3’e giren öğrencilere ve/veya lisansları bulunan ve profesyonel liglerde aktif spor yapan öğrencilere,
Mütevelli Heyet tarafından belirlenmek koşuluyla destek burslarını kapsar.
Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu: Ulusal veya uluslararası alanlarda Üniversitemizin ilgili
birimlerinin bilgisi dâhilinde yürütülen proje ve yarışmalarda başarı elde eden ve başarısı burs
komisyonunca kabul edilen öğrencilere Mütevelli Heyetçe belirlenecek miktarda ödül verilir.
Kardeş İndirimi Bursu: Üniversitemizin ücretli programlarına veya kısmi burslu programlarına kayıt
olan kardeşlerin her birine, aynı anda kayıtlı olduğu süre boyunca % 10 ücret indirimi uygulanır.

Dil Şartı ve FSM-Tümer


İngilizce: Mimarlık, Mühendislik ve Psikoloji lisans programlarının eğitim dili %30 İngilizcedir.
Hâlihazırda İngilizce dil yeterliğine sahip olan öğrenciler direkt olarak bölüm derslerini almaya
başlarlar. İngilizce dil yeterliği olmayan (TOEFL ya da benzeri sınavlar) öğrenciler, Yabancı Diller
Merkezi’mizin açtığı sınava girmek zorundadır. Bu sınavdan başarısız olan öğrenciler bir yıl
İngilizce hazırlık almalıdır.
Yüksek Lisans ve Doktora programlarının İngilizce hazırlık sınıfı yoktur. Dolayısıyla Mimarlık,
Klinik Psikoloji, Mühendislik, Medeniyetler Araştırmaları ve Bilim Tarihi programlarına kabul
edilmek için İngilizce dil yeterliği sunulmalıdır.



Arapça: İslami İlimler Fakültesi eğitim dili %100 Arapçadır ve 1 yıl Arapça hazırlık alınması
zorunludur.
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o

o



İslami İlimler lisans programına kabul edilen ve B2 seviyesinde Türkçe dil yeterliğine
sahip olmayan öğrenciler FSM-TÜMER’den maksimum 1 yıl Türkçe hazırılık almak
zorundadır.
Aynı zamanda kabul edilen öğrenciler Arapça hazırlık sınavına girmek zorundadır ve bu
sınavda başarılı olanlar bölüm derslerini almaya başlayacaklardır.

Türkçe: Anadili Türkçe olmayan öğrenciler minimum B2/C1 seviyesinde Türkçe dil yeterliklerini
belgelemek zorundadır. Dil yeterliği olmayan öğrenciler FSMTÜMER’den eğitim alacak olup 1
yıl içerisinde B2/C1 belgesi almak zorundadır.
o
o

%100 burslu programlara kabul edilen öğrencilerin TÜMER’den eğitim almaları
durumunda TÜMER ücretini ödemeleri gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı, Hukuk, Tarih ve Psikoloji (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)
programlarına kabul edilen öğrenciler C2 Türkçe dil yeterliklerini (İleri Akademik
Seviye) belgelemek zorundadır.

FSMVÜ’DE KAMPÜS HAYATI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) [Öğrenci İşleri Ofisi]
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, üniversitemizin öğrenci işlemlerinin merkezi olarak yürütülmesi
amacıyla kurulmuş birimdir. Öğrenciye verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:











Eğitim öğretim ile ilgili alınan tüm kararların uygulanmasını sağlar.
Lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip eder, akademik ve
idari birimlere duyuru ve bilgilendirme sağlar.
Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilerin kayıt kabulü ile ilgili gerekli
işlemleri yürütür.
Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.
Öğrencilerin askerlik tecilini, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, geçici
mezuniyet belgeleri vb. dokümanları hazırlar.
Öğrencilerle ilgili evrakların arşivlenmesini sağlar.
Öğrenci mezuniyetlerini hazırlayarak diploma verilmesini sağlar.
Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütür.
Yatay ve Dikey Geçişle ilgili iş ve işlemler, çift anadal ve yandal işlemlerinin takibini yapar.
Her yarıyıl içinde bölümlerin ders programları ve sınav programlarını öğrencilere ilan eder.

Web Sitesi: http://ogrenci.fsm.edu.tr veya http://oidb.fsm.edu.tr
Dâhili Telefon Numaraları
Haliç Kampüsü
Atik Valide Kampüsü
Çamlıca Kampüsü
Topkapı Kampüsü
Kandilli Kampüsü

: 0212 521 81 00 / Dâhili: 4037-4048-4024-4167
: 0212 521 81 00 / Dâhili: 6025
: 0212 521 81 00 / Dâhili: 3000
: 0212 521 81 00 / Dâhili: 2045-2028
: 0212 521 81 00 / Dâhili: 5045
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Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS)
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, üniversitemizin kültür, spor, sağlık, beslenme, barınma ve sosyal
hizmetlerini yürüten idari birimdir. Öğrencilerin üniversite yaşamlarının önemli bir parçası, akademik
çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerdir. Bu etkinlikler akademik yaşamlarını daha verimli
kılmakta, özgüven ve kendilerini ifade etme yetilerini geliştirmekte ve üniversitemizin sosyal yaşamı
içinde sorumluluk almalarını sağlamaktadır. Daire Başkanlığı; öğrenci kulüplerinin kurulmasını ve
öğrencilerin bu topluluklarda görev alarak bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini
geliştirmelerini ve içinde bulundukları grubun çalışmalarına ve öğrenim gördükleri üniversiteye katkıda
bulunmalarını hedeflemektedir. Üniversitemizde öğrencilerin kurduğu kulüplerin çalışmaları ile
öğrencilerimiz birbirleriyle kaynaşmakta, kültür, eğlence ve dinlenme ortamlarımızın kalitesi
yükselmektedir. Öğrenci topluluklarımız, amaçlarına uygun olarak düzenledikleri, konferans, gezi ve
etkinlikler üniversitemizin kültürel yaşamını zenginleştirmektedir. Akademik danışmanların
gözetiminde, daire başkanlığına bağlı olarak farklı konularda faaliyette bulunan 35 öğrenci kulübü
bulunmaktadır. Öğrencilerimize Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından aşağıdaki hizmetler
sunulmaktadır.
Barınma Hizmetleri (Diğer yurtlar aracılığı ile)
 Sağlık Hizmetleri
 Spor Hizmetleri
 Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
Yarı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Hizmeti
 Burs Hizmeti
 Yemek Hizmeti

Yemek Hizmetleri
Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde öğrencilerimizin faydalanabileceği yemekhane ve kantinler
bulunmaktadır. Yemek üretimi temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek, Haliç Yerleşkemizde gıda
mühendisinin ve sağlık personelimizin gözetmenliğinde, usta aşçılar tarafından pişirilerek tüm
yerleşkelerimize servis edilmektedir. Yemekhanelerimiz hafta içi her gün 11:00 – 14:00 saatleri arası,
kantinlerimiz ise akşam öğretim yapılan yerleşkelerde (Haliç Yerleşkesi) 07:30 – 22:00, gündüz öğretimi
yapılan yerleşkelerimizde 07:30-19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Barınma Hizmetleri
Üniversitemize ait hali hazırda kız ve erkek yurdu olmak üzere iki adet yurt bulunkatadır. Bunun dışında
üniversitemizi tercih eden öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına cevap verebilmek, öğrencilerimize
kolaylık sağlamak amacı ile yerleşkelerimize yakın yurtlar tespit edilmekte, konforu, lokasyonu ve idari
yapısı ile öne çıkan yurtlara öğrenci yönlendirilmeleri yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli öğrenci yurtları ile
gerçekleştirilen iyi niyet protokollerimizle, üniversitemiz tarafından yönlendirilen öğrencilerimize
öncelikli hizmet sağlanmasına çalışılmaktadır.
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Sağlık Hizmetleri
Öğrencilerimizin ayakta muayene, sağlık bakım hizmetleri, günlük tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması veya
oluşabilecek ani durumlarda ilk ve acil müdahale gerçekleştirerek, gerektiği takdirde en yakın sağlık
kuruluşuna sevk işlemlerini yürütmek üzere yerleşkelerimizde donanımlı sağlık odalarımız ve uzman
sağlık personelimiz bulunmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
Üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan psikolojik danışmalık birimi
ruhsal, duygusal ve sosyal açıdan koruma, geliştirme ve bu yöndeki sıkıntıların giderilmesine destek
olunması ile ilgili talepte bulunan öğrencilerimize ücretsiz hizmet sağlamakta, öğrencilerimiz bireysel
danışmanlık ve grup toplantılarından faydalanabilmektedir. Psikolojik danışmanlık hizmetleri randevu
sistemi ile ayarlanmakta ve görüşmeler gizlilik esasına göre yürütülmektedir.

Spor Hizmetleri
Öğrencilerimizin ve personelimizin beden sağlıklarını korumak, fiziksel becerilerini geliştirmek,
öğrencilerimize takım halinde çalışabilme alışkanlığı kazandırmak, onların spora ilgi duymalarını
sağlamak ve boş zamanlarını değerlendirmek için sportif etkinlikler yapılmaktadır. Eğitim öğretim
dönemi içerisinde yerleşkelerimizde öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizin de
katılabileceği futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç v.b. sportif etkinlikler düzenlenmektedir.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, belediyeler veya özel sportif teşekküller tarafından
düzenlenen yarışmalara çeşitli branşlarda katılım gösterilmekte ve öğrencilerimizin sportif
gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.

Yarı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma
Öğrencilerimize her yıl, üniversitemizin birim ve bölümlerinde kısmi zamanlı çalışma imkânı
sağlanmaktadır. Başvurular Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından alınmakta, kısmi zamanlı
öğrenci seçme komisyonu tarafından bölümlerin/birimlerin ihtiyaçlarına ve öğrencilerimizin
kabiliyetlerine göre değerlendirilmektedir. Çalışan öğrencilerimize SGK, maaş ve yemek olanakları
sağlanmaktadır.

Kültür Hizmetleri
Öğrencilerimiz, idari ve akademik personelimizin talep ve teşvikleri doğrultusunda konser, konferans,
panel, tiyatro, kültürel gezi vb. kültür, sanat sahalarında faaliyetler düzenlemekte ve bu maksatla
faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak öğrencilerin daha geniş ölçüde kültür, sanat
faaliyetlerinden yararlanmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine
göre kültür sanat çalışmalarını yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, müzik vb. faaliyet alanlarında
kurslar ve çalışma grupları oluşturulmaktadır.
Dâhili Telefon Numaraları
Haliç Kampüsü: 0212 521 81 00 / Dâhili: 4049-4061
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Klüpler
Müzik Kulübü
Psikoloji Kulübü
Mimarlık Kulübü
Hareketli Gençlik Doğa ve Spor
Kulübü
İslam Dünyası İletişim Kulübü
Söz Eylem Kulübü
Tarih Araştırmaları Kulübü
Yeşilay Kulübü
Bilişim ve Teknoloji Kulübü
Dünya Gençlik Kulübü
Hür Tefekkür Kulübü
Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü
Ses, Sanat ve Edebiyat Kulübü
Sosyal Politikalar Kulübü
Hukuk Kulübü
Yapı ve İnşaat Kulübü
Robokademi Kulübü
Arapça Mesleki Uygulama Kulübü

Mavi Mürekkep Kulübü
Kültürel Mirası Koruma Kulübü
Uluslararası Öğrenci Kulübü
Proje ve Araştırma Kulübü
Endülüs, Fikir ve Sanat Kulübü
Akıllı Sistemler ve Labview Kulübü
Geleneksel Sanatlar Kulübü
Fikir ve Aksiyon Kulübü
Renkli Yaşam Kulübü
Kızılay Kulübü
Erdemli Gençlik Kulübü
Biyomedikal Teknolojileri Kulübü
Fotoğraf Kulübü
Hak ve Siyaset Kulübü
Internet Of Things Kulübü
Üç Nokta Öğrenci Kulübü
Stratejik Araştırmalar Kulübü

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB)
Üniversitemiz bilişim alanında da teknolojiyi en üst seviyede takip etmektedir. Sistem, yazılım, web,
network ve donanım alanlarında her türlü bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve işletilmesi, eğitim,
öğretim ve araştırmalara destek sağlanması, üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem
hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir.

Kablosuz Ağ Sistemi ve Kimlik Doğrulama
Günümüzde artan mobil teknolojilerin kullanımı nedeni ile kablosuz ağlara duyulan ihtiyaç oldukça
artmıştır. Üniversitemiz yerleşkeleri içinde bulunan kablosuz ağ hizmetlerinden faydalanabilmek için
ogrenciadi.soyadi@stu.fsm.edu.tr e-posta adresinizi kullanarak kimlik doğrulama sistemi ile güvenli bir
şekilde internet hizmetinden faydalanabilirsiniz. Üniversitemiz teknik olarak ve mali açıdan dünyanın
en iyi ve önde gelen teknolojilerini siz değerli öğrencilerimizin hizmetine sunmaktadır.

Öğrenci Mail Sistemi
Üniversitemizin Google firmasıyla ortak çalışmaları sonucunda Google Apps for Education bulut sistemi
üzerinden oluşturduğu öğrenci mail sistemi, siz değerli ğrencilerimiz için hazırlanan hızlı kolay ve
güvenli elektronik posta hizmetidir. Her bir kullanıcı için sınırsız mail ve depolama alanı ile arşivleme
imkânı sağlamaktadır. Apple, Outlook, Android vb. tüm istemcilerle uyumlu çalışabilen aynı zamanda
Microsoft Word, Excel ve PowerPoint gibi dosyalarınızı içe aktararak verilerinizi bulut ortamında
yedeklemenizi ve istenilen her yerden ulaşmanızı sağlayan veri kayıplarınızı minimum seviyeye indiren
bir sistemdir. Öğrenci Mail Sistemi’ne erişmek veya şifre değişikliği yapmak için
http://stuonline.fsm.edu.tr adresini kullanmanız yeterli olacaktır.
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Dâhili Telefon Numaraları
Haliç Yerleşkesi: 0212 521 81 00 / 4030-4118

Hazırlık Okulları
İngilizce Hazırlık Okulu
İngilizce hazırlık programı Küçük Çamlıca yerleşkesinde sürdürülmektedir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı ile öğrencilerimize iletişimsel ve tema
odaklı bir dil eğitimi sunmaktayız. Bu eğitim, dilin dört temel becerisi olan okuma, dinleme, yazma ve
konuşma odaklıdır ve bu becerilerin birbiriyle bağlantılı bir şekilde öğretilmesi yaklaşımını
benimsemektedir.
Arapça Hazırlık Okulu
Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi %100 Arapça öğrenim veren bir bölüm olup, hazırlık eğitimi
zorunludur. Hazırlık programını yılsonunda 100 üzerinden en az 70 başarı notu ile bitiren öğrenci,
“başarılı” kabul edilir ve akademik yılbaşında lisans öğrenimine başlar.
Türkçe Hazırlık Okulu (FSMTÜMER)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi vizyon olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar
ışığında; kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel değerleri çağdaş bilgi ile sentezlemiş ve meslek
bilincine sahip fertlerin yetişmesine önem veren bir kuruluştur. Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi uzun bir tarihî geçmişin, köklü bir kültür ve medeniyet birikiminin ifade
imkânlarına sahip olan Türkçemizi yabancı öğrencilerimize öğretmek, “Sadece Türkçe öğretmiyoruz
değer de veriyoruz” sloganıyla öğrencilerimize değerlerimizi anlatırken kendilerine de değer
verdiğimizi hissettirmek gibi amaçlar doğrultusunda eğitim vermektedir.

Sürekli Eğitim Merkezi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi; öğrencilerinin,
mezunlarının ve gelişimi yaşam biçimi haline getirmiş olan her bireyin hayat boyu öğrenim süreçlerine
katkı sağlamak üzere mesleki ve kişisel gelişimi destekleyici kurslar, eğitim programları, seminerler,
konferanslar ve projeler düzenlemeyi hedef almaktadır. Yaşam boyu gelişim ve değişim bilinci
kazandırmayı hedef alarak yola çıkan merkezimiz, öğrencilerimizin seçmiş oldukları alanlarda yetkinliğe
kavuşabilmeleri ve devamlı olarak gelişen ulusal ve uluslararası standartlara uyum sağlayabilmeleri için
öğrencilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda programlar düzenleyerek kişisel ve mesleki
olarak çağın gereksinimlerini yakalamalarını amaçlamaktadır.
Sunulan Hizmetler:





Eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmetlerimizde teori ile uygulamayı birleştirerek
katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi ve beceri kazandırma, kişilerin ve kurumların
potansiyellerini analiz ederek dengeli gelişimlerini sağlayacak çözümler üretmek ve yol
göstermek.
Kurumsal farklılıkları gözeten özgün tasarımlar yapmak.
Açılan kurs ve programlarla üniversitenin tanıtılmasına, sektörde söz sahibi olmasına katkı
sağlamak.
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Üniversite öğrencilerinin kariyerlerini geliştirmelerini, iş hayatını tanımalarını ve iş hayatının
temsilcileri ile iletişim kurmasına imkân hazırlayarak gerçek hayatı tanımalarına katkı
sağlamak.
Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda, fakülte ve diğer birimlerle iş birliği halinde kurs ve sertifika
programları düzenlemek.
İnsan üzerinde artı değerler oluşturan kaliteli, güncel, teşvik edici, katılımcı ve uygulama
ağırlıklı yaşam boyu eğitim programları hazırlamak, geliştirmek.
Ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyası ile üniversite arasında köprü oluşturmak.
Toplumun tüm kesimlerini kapsayan birleştirici ve bütünleştirici projeler yapmak, programlar
hazırlamak, eğitim, seminerler ve konferanslar düzenlemek.

Kariyer Merkezi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kariyer Girişimcilik ve Test Merkezi; öğrencilerinin ve
mezunlarının bireysel farklılıklarını dikkate alarak bilgi, yetenek ve isteklerine uygun, kariyer seçimlerini
bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamak üzere, üniversitemize ilk adımlarını attıkları andan itibaren
kariyer yolunda kendilerine rehberlik ederek; katılacakları eğitim, seminer, panel, konferans ve
sempozyumlar ile pratik iş sahası gezileri, stajlar ve projeler sayesinde mezuniyet sonrası iş hayatında
başarılı olabilmeleri ve üniversitemizin kariyer faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden
yararlanıp seçmek istedikleri meslekleri daha yakından tanımalarını sağlayarak; öğrenci ve
mezunlarımız ile iş dünyası arasında köprüler oluşturarak; bireylerin piyasa şartlarına göre nitelik
kazanmalarına yardımcı olmak, bireylere iş hayatında karşılaşabilecekleri sorunlar ve çözümleri
konusunda yol gösterici bilgi ve beceriler sunarak, kişisel ve mesleki açıdan gelişmiş başarılı ve mutlu
bireyler olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Sunulan Hizmetler:












Öğrenci ve mezunlara yapılacak testler ve çalışmalar ile kendini tanıma envanterleri hazırlamak.
Öğrenci ve mezunlarla bireysel görüşmeler yaparak, yetenek ve ilgi alanlarını objektif olarak
değerlendirip kariyer planlamaları konusunda yardımcı olmak.
Öğrencilere mezuniyet aşamasına gelmeden önce kariyer seçimi ve sektörel bilgilendirme
çalışmaları yapmak.
Öğrenci ve mezunlara karakterleri, donanımları ve hedefleri doğrultusunda kariyer danışmanlığı
yapmak, (özgeçmiş hazırlama, iş sahası gezileri, tecrübe aktarım seminerleri, sektör röportajları
vb.)
Öğrenci ve mezunların mesleki ve akademik donanımlarını artırmak ve istihdam edilebilecekleri
sektörlerde istenen nitelikleri kazandırmak amacıyla eğitimler, seminerler ve konferanslar
düzenlemek.
İş dünyası ile üniversite arasında ortak projeler yürütmek.
Merkezin amaçları ve hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası resmi veya özel çeşitli
kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirmek.
Öğrenci ve mezunlar ile kamu ve özel sektör kuruluşlarından alınacak gerekli bilgiler ile iş ve staj
imkânlarında kullanılmak üzere veritabanı oluşturmak.
Personel ihtiyacı olan firma ve kuruluşlar ile öğrenci ve mezunlar arasında koordinasyonu
sağlamak.
Kamu ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli personel ihtiyacının üniversite öğrenci ve mezunları
arasından karşılanmasını sağlamak amacıyla etkinlikler ve kariyer günleri düzenlemek.
Üniversite birimleri ile işbirliği içerisinde işletme ve kuruluş tanıma gezileri organize etmektir.

Haliç Yerleşkesi: 0212 521 81 00 / 4060
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Proje Yönetim Merkezi
Üniversitemiz tarafından üretilen entellektüel bilginin ve uzmanlığın toplumla paylaşılması için aracılık
etmek amacıyla kurulmuş bir merkezdir. Bünyesindeki merkezler ve laboratuvarlarda yapılan prototip
üretimler, verilen hizmetler, danışmanlıklar ve eğitimler iktisadi işletme vasıtasıyla toplumla
buluşmaktadır.

FSMVÜ Türk Havayolları Kütüphanesi
•
•
•
•
•
•
•
•

Her kampüste Kütüphane
70.000 Kitap
170.000 e-Kitap
17.000 e-Dergi
3.000 üzerinde DVD ve CD
30 Üzerinde Veritabanı
100’e Yakın Basılı Dergi Aboneliği
Güncel Türkçe, Arapça ve İngilizce Gazeteler

Kütüphanelerimiz
 Topkapı Yerleşkesi Kütüphanesi (Merkez)
 Haliç Yerleşkesi Kütüphanesi
 Kandilli Yerleşkesi Kütüphanesi
 Küçükçamlıca Yerleşkesi Kütüphanesi
 Üsküdar (Atik Valide) Yerleşkesi Kütüphanesi
Çalışma Saatleri
Kütüphanelerimiz, eğitim-öğretim dönemlerinde hafta içi her gün, saat 08.30-20.00, Cumartesi günleri
10.00-17.00 saatleri arasında açık olmakla birlikte, sınav dönemlerinde çalışma saatleri saat 22.00’a
kadar uzamaktadır.
Öğrencilerden İstenilen;
 Ödünç verme işlemleri sırasında öğrenci kartkarını göstermeleri.
 Kütüphane materyallerine zarar vermemeleri.
 Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girmemeleri.
 Cep telefonlarını sessiz konuma getirmeleri ve kütüphane içinde görüşme yapmamaları.
 İzinsiz hiçbir materyali kütüphane dışına çıkarmamaları.
 Belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapmamaları ve kütüphanede sessiz olmaları.
 Yanlarındaki eşyalar öğrencilerin kendi sorumluluğundadır.
 Kaybolan, zarar gören veya çalınan eşyalardan Kütüphane Yönetimi sorumlu değildir.
Kütüphane Üyeliği
Kütüphanemize kayıt yaptırmanıza gerek yoktur, üniversitemize kayıt bilgilerinizle kütüphanemize de
otomatik olarak kayıt olursunuz. Mezuniyet ya da herhangi başka bir nedenle üniversitemiz ile ilişiğiniz
kesildiğinde kütüphanemiz ile de ilişiğiniz kesilir.
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Kütüphane Hesabı
Kütüphane hesabınıza yandaki link üzerinden http://opac.fsm.edu.tr/yordambt/yordam.php?-ac=uye
ya da aşağıdaki QR Kod üzerinden ulaşabilmektedir.

Kütüphane sistemini nasıl kullanacağınızı ve hesabınıza nasıl erişeceğinizi öğrenmek için lütfen
kütüphane personeli ile iletişime geçiniz..
FSMVÜ Kütüphanesi Android ve IOS Applikasyonları
http://appstore.mobiroller.com/android-ios-market/egitim/32789/fsm-kutuphane-mobil-uygulamasi

Dâhili Telefon Numaraları:
Topkapı Kampüsü Merkez Kütüphanesi
Haliç Kampüsü Kütüphanesi
Kandilli Kampüsü Kütüphanesi
Küçükçamlıca Kampüsü Kütüphanesi
Üsküdar (Atik Valide) Kampüsü Kütüphanesi

: 0212 521 81 00 / 2046, 2023 ve 2024
: 0212 521 81 00 / 4088
: 0212 521 81 00 / 5023
: 0212 521 81 00 / 3012
: 0212 521 81 00 / 6047 - 6053
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YAZ OKULLARI ve ERASMUS+
FSMVÜ, öğrencilerinin çeşitli öğrenci hareketliliği programlarına katılımını sağlamak amacıyla birçok
uluslararası kurum/kuruluşa üyedir. Buradaki amaç bu süreci canlı tutmak ve öğrencilere çok çeşitli
yurt dışı olanakları sunmaktır.

YAZ OKULLARI
İngilizce Hazırlık Programları
Bahar dönemi sonunda yapılan sınavlar neticesinde her bölüm/programdan başarılı olan en az bir
öğrenci başarı bursu kapsamında İngilizce konuşan ülkelerden birine dil kursu eğitimi almak için
gönderilir. Bu burs öğrencinin gideceği ülke için, dil kursu, konaklama ve gidiş-dönüş uçak biletlerini
kapsamaktadır.
Arapça Hazırlık Programları
FSMVÜ öğrencilerine yaz okulu fırsatları kapsamında Arapça Hazırlık Programı da sunulmaktadır.
Öğrenciler dönem içerisindeki başarılarına göre Suudi Arabistan, Qatar, Malezya, Ürdün ve Sudan’a
tam burslu ya da kısmi burslu olarak yaz dönemini geçirmek için gönderilirler.
Fakülte ve Enstitüler için Yaz Okulları
Her Fakülte/Enstitü bahar dönemi başlangıcında kendi yaz dönemi programlarınının duyurularını
yaparlar. Bu programlara başvuru koşulları, programın içeriğine ve süresine göre değişkenlik gösterse
de bazıları için dil yeterliği ve not ortalaması gerekebilir. Yaz okullarının planlanmasının amacı ilgili
programlarının derslerini desteklemek ve öğrencinin yetkinliğini arttırmaktır.

ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
İlgili bölüm/programların anlaşmalı oldukları partner kuruluşların listesinine yandaki linkten erişilebilir:
http://iro.fsm.edu.tr/Erasmus--Partners.
Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvuru Koşulları
1. Başvuru yapacak öğrenciler örgün öğrenim görmeli ve az 2 yarı dönemi tamamlamış olmalıdır.
2. Başvuru yapacak öğrencilerin başvurdukları dönemdeki Akademik Not Ortalaması 4.00’lık
sistemde ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20; yüksek lisans ve doktora öğrencileri için
ise en az 2,50 olmalıdır.
3. Her öğrenci Erasmus Öğrenci Programından dilediği kadar faydalanabilir ancak
unututlmamaıdır ki Erasmus Hibesi her öğrenciye eğitim hayatı boyunca (lisans, yüksek lisans
ve doktora) sadece 12 aylık süreyle verilebilir.
4. T.C. Ulusal Ajansı tarafından hibe vermek amacıyla desteklenen bu projeye katılım sayısı
sınırlıdır.
5. Başvuran öğrenciler dilerlerse bu hibeden feragat edebilirler. Feragat eden öğrenciler “Hibe
Almayan Öğrenci” statüsünde programa başvurabilir ve giderlerini kendisi karşılamak kaydıyla
bu programdan faydalanabilir.
Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı ve başvuru tarihleri ile ilgili bilgileri bu rehberin arkasında
verilen kitapçıktan edinebilirsiniz.
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DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ TEZ PROSEDÜRÜ
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ
Tez Dönemi Başlanlıcı
Tez dönemine başlayan Yüksek Lisans öğrencileri öncelikle almış oldukları 24 krediden oluşan ana
dersler, seçmeli dersler ve zorunlu kredisiz derslerin tamamını vermiş olmalıdırlar.
Bu şartı yerine getiren öğrenciler Tez Danışmanı Atama Talep Formu’nu doldurmalı ve tanskriptleri ile
beraber ilgili Enstitü Sekreterliği’ne sunmalıdır. Danışman ataması yapıldıktan sonra öğrenci Tez
Danışmanı’na danışarak bir tez konusu seçmelidir. Tez konusu seçimi yapıldıktan sonra, tez dönemi
başlangıcı için Tez Konusu Bildirim Formu doldurulmalı ve ilgili Enstitü Sekreterliği’ne sunulmadılır.
Not: Tez Konusu Bildirim Formu sunulduktan sonra, olası bir tez konusu değiştirme durumu söz konusu
olursa bu durum yeni bir Tez Konusu Bildirim Formu doldurularak ilgili Enstitü Sekreterliği’ne sunulmak
koşuluyla kabul edilir.
Talep edilen formlar ilgili Enstitü’lerin web sitelerinden indirilebilir ya da Öğrenci İşleri Ofisi’nden temin
edilebilir.
Tez yazma prosedürleri ve yönetmelikleri (format, yazı karakteri, kapak vs.) ile ilgili bilgilere Enstitü
Sekreterliklerinden ulaşılabilir.
Not: Lütfen, Tez derslerinin seçiminin her dönem başlangıcında yapılması gerektiğini biliniz ve
zamanında seçilmeyen dersler, ilgili dönemi ders almadan geçirmenize sebep olabilir.
Tez Tamamlaması ve Meznuiyet
Tez dönemini tamamlayan öğrenciler Tez Savunması prosedürünün başlaması için Danışmanlarının
yardımıyla Tez Jürisi Oluşturma Talep Formu doldurmalı ve ilgili Enstitü Sekreterlği’ne sunmalı ve Tez
Savunma Komitesi oluşturarak savunma için bir tarih almalıdır.
Tamamlanmış Tez’in bir kopyası Tez Savunma Komitesi’nin her üyesine savunma tarihinden en az 10
gün verilmeli ve her üyeden Juri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı’nı imzalamaları talep edilmelidir.
Not: Tez Savunma Komitesi 3 Asıl (bir Üye kesinlikle Öğrenci Danışmanı, ve bir Üye de Enstitü dışından
bir Akademisyen olmalı) ve 2 Yedek Üye’den oluşmalıdır. Öğrencinin 2. Danışmanı’nın Tez Savunma
Komitesi’ne üye olması durumunda, Komite 5 Asıl Üye (1. Danışman, 2. Danışman, Enstitü dışından bir
Akademisyen ve 2 Ek Üye) ve 2 Yedel Üye’den oluşmalıdır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiye Enstitü
Sekreterliklerinden ulaşılabilir.
Tez Savunması kabul edilen ve Danışmanı ile birlikte Tez Savunma Komitesi’nin onayını alan öğrenciler
aşağıdaki belgeleri hazırlayarak mezuniyet prosedürlerini başlatabilirler:
1.
2.
3.
4.

3 Adet Tez kopyası (Tez Savunma Komitesi’nin her üyesi tarafından imzalı olmalı)
Tez Onay Formu (Tez Savunma Komitesi’nin her üyesi tarafından imzalı olmalı)
Tez Savunma Formu (Tez Savunma Komitesi’nin her üyesi tarafından imzalı olmalı)
Juri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (Tez Savunma Komitesi’nin her üyesi tarafından imzalı
olmalı)
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5. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu (Öğrenci tarafından imzalanmış olmalı) (Bu forma
yandaki linkten ulaşılabilir: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Not: Bu formu indirmek
için üyelik şart.)
6. Öğrenci Belgesi ve İETT Kartı.
Tüm belgeleri eksiksiz sunan öğrenciler, Öğrenci İşleri Ofisi’nden Geçizi Mezuniyet Belgelerini talep
edebilirler. Diplomalar ise daha sonra hazırlanacaktır.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ
Tez Dönemi Başlangıcı
Tez dönemine başlayan Doktora öğrencileri öncelikle almış oldukları 24 krediden oluşan ana dersler,
seçmeli dersler ve zorunlu kredisiz derslerin tamamını vermiş olmalıdırlar.
Bu şartı yerine getiren öğrenciler, hazırlayacakları bir yazılı dilekçeyi ilgili Enstitü Sekreterliğine suanrak
Doktora Yeterelilik Sınavı’na başvurabilirler. Transkript ve bir Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonucu
dilekçe ile birlikte sunulmalıdır.
Doktora Yeterlilik Sınavı’nı başarıyle geçen öğrenciler, Tez Danışmanı Ataması Talep Formu
doldurarak, transkriptleri ile birlikte ilgili Enstitü Sekreterliği’ne sunmalıdır.
Not: Burslu öğrenciler Doktora Yeterelilik Sınavı’nı en geç 5. Dönemlerinde başarıyla geçmek
zorundadırlar.
Danışman ataması yapıldıktan sonra öğrenciler Tez Danışmanı’nın yaredımıyla bir tez konusu
belirlemelidir. Tez Konusu Bildirim Formu’nu dolduran öğrenciler tez dönemlerinin başlangıcı için bu
formu ilgili Enstitü Sekreterliklerine sunmalıdırlar.
Not: Tez Konusu Bildirim Formu sunulduktan sonra, olası bir tez konusu değiştirme durumu söz konusu
olursa bu durum yeni bir Tez Konusu Bildirim Formu doldurularak ilgili Enstitü Sekreterliği’ne sunulmak
koşuluyla kabul edilir.
Talep edilen formlar ilgili Enstitü’lerin web sitelerinden indirilebilir ya da Öğrenci İşleri Ofisi’nden temin
edilebilir.
Tez yazma prosedürleri ve yönetmelikleri (format, yazı karakteri, kapak vs.) ile ilgili bilgilere Enstitü
Sekreterliklerinden ulaşılabilir.
Not: Lütfen, Tez derslerinin seçiminin her dönem başlangıcında yapılması gerektiğini biliniz ve
zamanında seçilmeyen dersler, ilgili dönemi ders almadan geçirmenize sebep olabilir.
Tez Tamamlaması ve Meznuiyet
Tez dönemini tamamlayan öğrenciler Tez Savunması prosedürünün başlaması için Danışmanlarının
yardımıyla Tez Jürisi Oluşturma Talep Formu doldurmalı ve ilgili Enstitü Sekreterlği’ne sunmalı ve Tez
Savunma Komitesi oluşturarak savunma için bir tarih almalıdır.
Tamamlanmış Tez’in bir kopyası Tez Savunma Komitesi’nin her üyesine savunma tarihinden en az 10
gün verilmeli ve her üyeden Juri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı’nı imzalamaları talep edilmelidir.
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Not: Tez Savunma Komitesi 3 Asıl (bir Üye kesinlikle Öğrenci Danışmanı, ve bir Üye de Enstitü dışından
bir Akademisyen olmalı) ve 2 Yedek Üye’den oluşmalıdır. Öğrencinin 2. Danışmanı’nın Tez Savunma
Komitesi’ne üye olması durumunda, Komite 5 Asıl Üye (1. Danışman, 2. Danışman, Enstitü dışından bir
Akademisyen ve 2 Ek Üye) ve 2 Yedel Üye’den oluşmalıdır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiye Enstitü
Sekreterliklerinden ulaşılabilir.
Tez Savunması kabul edilen ve Danışmanı ile birlikte Tez Savunma Komitesi’nin onayını alan öğrenciler
aşağıdaki belgeleri hazırlayarak mezuniyet prosedürlerini başlatabilirler:
1.
2.
3.
4.

3 Adet Tez kopyası (Tez Savunma Komitesi’nin her üyesi tarafından imzalı olmalı)
Tez Onay Formu (Tez Savunma Komitesi’nin her üyesi tarafından imzalı olmalı)
Tez Savunma Formu (Tez Savunma Komitesi’nin her üyesi tarafından imzalı olmalı)
Juri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (Tez Savunma Komitesi’nin her üyesi tarafından imzalı
olmalı)
5. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu (Öğrenci tarafından imzalanmış olmalı) (Bu forma
yandaki linkten ulaşılabilir: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Not: Bu formu indirmek
için üyelik şart.)
6. Öğrenci Belgesi ve İETT Kartı.
Tüm belgeleri eksiksiz sunan öğrenciler, Öğrenci İşleri Ofisi’nden Geçizi Mezuniyet Belgelerini talep
edebilirler. Diplomalar ise daha sonra hazırlanacaktır.
Not: Öğrencilere, herhangi bir önemli taihi kaçırmamaları için Akademik Takvimi düzenli aralıklarla takp
etmeleri tavsiye edilir. Tüm sorularınız için ilgili Enstitü Sekreterliği, Öğrenci İşleri Ofisi ve Uluslararası
İlişkiler Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz.

ZORUNLU STAJ
Staj yapma zorunluluğu bulunan öğrenciler kendi MYO/Fakülte/Enstitü Sekreterlikleri ile irtibat
kurmalılar ve bu taleplerini sunabilirler. FSMVÜ Personel Daire Başkanlığı öğrencilerin talebine göre
uygun bir kurum/kuruluşta staj yapmalarını sağlamakta yardımcı olacaktır.
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İSTANBUL HAKKINDA
İstanbul, Türkiye'de yeralan bir şehir olup ülkenin 81 ilinden biridir. Türkiye’nin en kalabalık, ekonomik
ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34. sırada ve
nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci,
dünyada ise Lagos'tan sonra altıncı sırada yer almaktadır.
İstanbul, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek
şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya
Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç
tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarımada üzerinde kurulan İstanbul'un, batıdaki
sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha
batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin, 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde
ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır.
Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 3951204 ile 1261-1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 arasında Latin İmparatorluğu ve
son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. Ayrıca
İstanbul, hilafetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçtiği 1517'den kaldırıldığı 1924'e kadar İslam'ın da
merkezi olmuştur.
Son yıllarda birbiri ardına ortaya çıkartılan arkeolojik bulgularla insanlık tarihine ilişkin önemli bilgiler
elde edilmiştir. Yarımburgaz Mağarası'ndan çıkarılan taş aletlerle, ilkel insan izlerinin 400.000 yıl
öncesine dayandığı ortaya çıkmıştır. Anadolu Yakası'nda yürütülen kazı çalışmaları ve bunlara bağlı
araştırmalar, şehirde tarım ve hayvancılığa dayalı ilk yerleşik insan topluluğunun M.Ö. 5.500'lere
tarihlenen Fikirtepe Kültürü olduğunu göstermiştir. Bu arkeolojik bulgular yalnızca İstanbul'un değil,
tüm Marmara Bölgesi'nin en eski insan izleridir. İstanbul sınırları içinde kent bazında ilk yerleşimler ise
Anadolu Yakası'nda Kalkedon; Avrupa Yakası'nda Byzantion'dur. Cumhuriyet dönemi öncesinde
egemenliği altında olduğu devletlere yüzlerce yıl başkentlik yapan İstanbul, 13 Ekim 1923 tarihinde
başkentin Ankara'ya taşınmasıyla bu özelliğini yitirmiş; ancak ülkenin ticaret, sanayi, ulaşım, turizm,
eğitim, kültür ve sanat merkezi olma özelliğini sürdüregelmiştir.
Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan ve Asya ile Avrupa'yı ayıran İstanbul Boğazı'na ev sahipliği
yapması nedeniyle, İstanbul'un jeopolitik önemi oldukça yüksektir. Bugün tamamına yakını
doldurulmuş olan ya da kaybolan doğal limanları vardır. Bu özellikleri yüzünden bölge toprakları
üzerinde uzun süreli egemenlik anlaşmazlıkları ve savaşlar yaşanmıştır. Başlıca akarsuları Riva,
Kâğıthane ve Alibey dereleridir. İl toprakları az engebelidir ve en yüksek noktası Kartal ilçesindeki Aydos
Tepesi’dir. İldeki başlıca doğal göller Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleridir. İl ve yakın
çevresinde Karadeniz ile Akdeniz makro iklimleri arasında geçiş özellikleri görülür. Hava sıcaklıkları ve
yağış ortalamaları düzensiz, bitki örtüsü ise dengesizdir.
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İSTANBUL’DA YAŞAM MALİYETİ
AYLIK GENEL HARCAMALAR
FSMVÜ bünyesinde hali hazırda bir adet erkek öğrenci yurdu ve bir adet kız öğrenci yurdu
bulunmaktadır. Erkek öğrenci yurdu 81 kişilik ve Kız öğrenci yurdu ise 72 kişiliktir.
Ev Kirası
Yemek
Ulaşım

: 650 TL – 1.000 TL (Aylık kira bedeli, depozito hariç.)
: 300 TL – 500 TL
: 200 TL (Mavi Kart sahibi öğrenciler için 80 TL)

Yiyecek – İçecek
Ekmek
: 1 TL
Su (1 Lt)
: 1 TL
Sebze / Meyve (1 Kg) : 1 TL – 4 TL arası
Et / Tavuk / Balık (1 Kg) : 7 TL – 20 TL arası
Makarna / Pirinç (1 Kg) : 1 TL – 4 TL arası
Şeker / Tuz (1 Kg)
: Yaklaşık 2 TL
Çay / Kahve (1 Bardak) : 1TL – 5 TL arası
Ulaşım
Toplu Taşıma (Taksi, Dolmuş, Minibüs ve İDO Sirkeci - Harem Arabalı Feribot, Bostancı - Kabataş,
Bostancı - Bakırköy, Kabataş – Adalar ve Bostancı – Adalar Feribotu hariç)
Not: İlk iki (2) saat içerisinde ikinci, üçüncü ve daha fazlası aktarmalarınızda indirimli seyahat
edebilirsiniz.
İstanbul Kart

Tam Ücret (TL)

Öğrenci Ücreti (TL)

İlk Basım

2,30

1,15

1. Aktarma

1,65

0,50

2. Aktarma

1,25

0,45

3. Aktarma

0,85

0,40

4. Aktarma

0,85

0,40

5. Aktarma

0,85

0,40

Marmaray
İstanbul Kart

Tam Ücret (TL)

Öğrenci Ücreti (TL)

İlk Basım

2,30

1,15

1. Aktarma

1,65

0,50

2. Aktarma

1,25

0,45

3. Aktarma

0,85

0,40

4. Aktarma

0,85

0,40

5. Aktarma

0,85

0,40
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Metrobüs
Metrobüs ücretleri durak sayısına göre farklılık göstermektedir. Ancak ilk basımda 3,55 TL almaktadır
ve innilecek durak sayısına göre iade alınabilmektedir. Metrobüs’ten indikten sonra kartın mutlaka
iade makinesine okutulup ücret iadesi alınması unutulmamalıdır!
Durak Sayısı

Tam Ücret (TL)

Öğrenci Ücreti (TL)

1-3

1,80

1,00

4-9

2,80

1,15

10 - 15

3,00

1,20

16 - 21

3,15

1,20

22 - 27

3,25

1,20

28 - 33

3,40

1,20

34 - 39

3,55

1,20

40 or more

3,55

1,20

Kaynak: http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/toplu-tasima-ucret-tarifesi/42
Güncelleme tarihi: 31.08.2016

Dolmuş and Minibüs
Dolmuş: 1,90 TL – 7,40 TL (gideceğiniz uzaklığa
göre değişmektedir)
Minibüs: 1,50 TL – 2,40 TL arası

Çeşitli Masraflar
Sinema Bileti : 10-25TL
Konser Bileti : 25TL’den başlar
Berber
: 8 – 45 TL arası
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İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER

Rumeli Hisarı: Boğazkesen Hisarı olarak da bilinen ve İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Boğaziçi’nde
bulunduğu semte adını vermektedir. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fethinden önce
boğazın kuzetyinden gelebilecek saldırıları engellemek için Anadolu yakasındaki Anadolu Hisarı’nın tam
karşısına inşa ettirilmiştir. Burası boğazın en dar noktasıdır ve mekânda uzun yıllardır Rumeli Hisarı
konserleri düzenlenmektedir.

Anadolu Hisarı: Güzelce Hisarı olarak da bilinen ve İstanbul’un Anadolu Hisarı semtinde Göksu
Deresi’nin İstanbul Boğazı’na döküldüğü yerderdir. 7.000 metrekarelik bir alan üzerinde, Boğaz’ın en
dar noktası olan 660 metre mesafedeki bölgesine 1395 yılında, Yıldırım Beyazıt tarafından inşa
edilmiştir.
Bu
dönemde
Cenevizliler,
Bizans
ile
birlik
olup
Karadeniz’de
(Kefe, Sinop ve Amasra'da) koloniler kurmuşlardı. Bu sebeple Boğaz geçişi Cenevizliler ve Osmanlı için
hayati önem taşımaktaydı. Karşı sahilde, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan Rumeli Hisarı ise 14511452 yılları arasında II. Mehmed tarafından, bu ülkelerin gemilerinin geçişlerini denetim altında
tutabilmek amacıyla inşa ettirilmiştir. Fatih Sultan Mehmed Rumeli Hisarı’nı yaptırırken bu kaleye dış
surlar ekletmiştir.

Ayasofya: İngilizce adı Hagia Sophia olan ve İstanbul’da önceleri kilise, sonrasında cami ve şimdi de
müze olarak kullanılan bir yapıdır. Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından 532-537 yılları arasında
İstanbul'un tarihi yarımadasındaki şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali
olup, 1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed Han tarafından camiye
dönüştürülmüştür. 1935 yılından bu yana ise müze olarak hizmet vermektedir.
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Boğaziçi: İstanbul’da boğazın iki kıyısını içerisine alan bölgenin adıdır. Karadeniz’i, Marmara Denizi ile
birlikte Ege Denizi’ne bağlayan ve uluslararası gemilerin geçiş noktası olan boğazın bulunduğu bölge
Boğaziçi olarak adlandırılmaktadır. Bu bölgenin Avrupa yakasında Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy,
Bebek, Rumeli Hisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Büyükdere ve Sarıyer
bulunmaktadır. Anadolu yakasında ise Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Vaniköy, Kandilli, Anadolu
Hisarı, Kanlıca ve Beykoz bulunmaktadır.

The Basilica Cistern (Yerebatan Sarnıcı): 532 yılında İmparator Justinianus tarafından inşa ettirilen
Yerebatan Sarnıcı Stoa Bazilikası'nın altında yer aldığı için Bazilika Sarnıcı olarak da bilinir. Sarnıç,
uzunluğu 140 m. genişliği 70 m. dikdörtgen biçimde bir alanı kapsayan dev bir yapıdır. 52 basamaklı taş
bir merdivenle inilen bu sarnıcın içerisinde her biri 9 m. yüksekliğinde 336 sütun bulunmaktadır.
Birbirine 4.80 metre aralıklarla dikilen bu sütunlar, her sırada 28 tane 12 sıra meydana getirirler. Suyun
içerisinde yükselen bu sütunlar uçsuz bucaksız bir ormanı hatırlatmakta ve ziyaretçiyi sarnıca girer
girmez etkilemektedir. Sarnıcın tavan ağırlığı haç biçiminde tonozlar yuvarlak, kemerler vasıtasıyla
sütunlara aktarılmıştır, çoğunluğu daha eski yapılardan toplandığı anlaşılan ve çeşitli mermer
cinslerinden granitten yontulmuş sütunların büyük bir kısmı tek parçadan, bir kısmı da üst üste iki
parçadan oluşmaktadır. Bu sütunların başlıkları yer yer farklı özellikler taşır. Bunlardan 98 adedi Corinth
üslubu yansıtırken bir bölümünde Dor üslübunu yansıtmaktadır. Sarnıcın tuğladan örülmüş, 4.80 m.
kalınlığındaki duvarları ve tuğla döşeli zemini Horasan harcından kalın bir tabakayla sıvanarak su
geçmez hale getirilmiştir. Toplam 9.800 m2 bir alanı bulunan bu sarnıç yaklaşık 100.000 ton su
depolama kapasitesine sahiptir.
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Topkapı Palace: Fatih Sultan Mehmed’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesinden sonra 1460 yıllarında
yapımına başlanan ve 1478 yılında tamamlanan Saray; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç
arasındaki tarihi İstanbul yarımadasının ucundaki Sarayburnu’nda bulunan Doğu Roma akropolü
üzerindeki 700.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmed’den itibaren
otuzbirinci padişah Sultan Abdülmecid’e kadar yaklaşık dört yüz yıl süreyle imparatorluğun idare,
eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılmıştır. 19.yüzyılın ortalarında hanedanın Dolmabahçe Sarayı’na
taşınması ile terkedilmiş olmasına rağmen önemini her zaman korumuştur.

Sultan Ahmet Camii: 1609-1616 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul’daki
tarihi yarımadada Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa’ya yaptırılmıştır. Camii mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik
çinileriyle bezendiği için ve yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleri ile
süslendiği için Avrupalılarca “Mavi Camii (Blue Mosque) olarak adlandırılır. Ayasofya’nın 1935 yılında
camiden müzeye dönüştürülmesiyle, İstanbul’un ana camii konumuna gelmiştir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi: Çeşitli kültürlere ait vir milyonu aşkın eserle, dünyanın en büyül müzeleri
arasındadır. Türkiye’nin müze olarak inşa edilen en eski binasıdır. 19. Yüzyılın sonlarında ressam ve
müzeci Osman Hamdi Bey tarafından İmparatorluk Müzesi olarak kurulmuş ve 13 Haziran 1891
tarihinde ziyarete açılmıştır.
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Türk ve İslam Eserleri Müzesi: İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan, Türk ve İslâm sanatı eserlerini
topluca kapsayan ilk Türk müzesidir. 19. yüzyılın sonunda başlayan kuruluş çalışmaları 1913 yılında
tamamlanmış ve müze, Mimar Sinan'ın en önemli yapılarından bir olan Süleymaniye Camii külliyesi
içinde yer alan imaret binasında, 1914'te, "Evkaf-ı İslâmiye Müzesi" (İslâm Vakıfları Müzesi) adı ile
ziyarete açılmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra ise bugünkü adını almıştır. Uzun süre Süleymaniye
Külliyesi'ndeki imaret binasında yeralan müze, 1983'te Sultanahmet Meydanı'nın batısında yer
alan İbrahim Paşa Sarayı'na (16. yüzyıl) taşınmıştır.

Süleymaniye Camii: I. Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında İstanbul'da Mimar Sinan tarafından
inşa edilen camidir. Mimar Sinan'ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye
Camii, Medreseler, Kütüphane, Hastane, Sıbyan Mektebi, Hamam, İmaret, Hazire ve dükkânlardan
oluşan Süleymaniye Külliyesi’nin bir parçası olarak inşa edilmiştir.

Galata Kulesi: Dünyanın en eski kullerinden biri olup Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528
yılında Fener Kulesi olarak inşa ettirilmiştir. 1204 yılındaki IV. Haçlı Seferi’nde geniş çapta tahrip edilen
kule, daha sonra 1348 yılında “İsa Kulesi” adıyla yığma taşlar kullanılarak Cnevizliler tarafından Galata
surlarına ek olarak yapılmıştır. 1348 yılında yeniden yapıldığında kendin en büyük binası olmuştur.
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Taksim Meydanı: İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan ve İstanbul kentinin en ünlü noktalarından biri
olan meydandır. Çevresindeki lokanta, mağaza, otel, eğlence ve kültür yerleriyle İstanbul'un en büyük
turistik çekim merkezinden biridir. Cumhuriyet Döneminde bir meydan haline gelmiş olan Taksim
Meydanı, pek çok siyasi ve toplumsal olaya da evsahipliği yapmıştır. Meydandaki trafiği kısmen yer
altına indiren Taksim Yayalaştırma Projesi, 2013 yılında kısmen tamamlanmıştır.

Dolmabahçe Sarayı: İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Kabataş’tan Beşiktaş’a kadar uzanan Dolmabahçe
Caddesi ile İstanbul Boğazı arasında 250.000 m²lik bir alan üzerinde bulunan saraydır. Marmara
Denizi’nden Boğaziçi’ne deniz yoluyla girişte sol kıyıda, Üsküdar ve Salacak’ın karşısında yer almaktadır.
1856 yılından 1922 yılına kadar Osman İmparatorluğu’nun yönetim merkezi olarak hizmet vermiştir.
Saray Boğaz’a karşı harika bir görüşe sahip olup güzel bahçeleriyle yaz aylarında çoğunlukla ziyaret
edilen mekânlardandır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu sarayda 10 Kasım
1938 günü saat 09.05’te vefat etmiştir.

Kapalıçarşı: İstanbul kentinin merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortasında
yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biridir. Kapalıçarşı'da yaklaşık 4.000
dükkân bulunmaktadır ve bu dükkânlarda toplam çalışan sayısı yaklaşık 25.000'dir. Gün içerisindeki en
yoğun zamanlarında içinde yarım milyona yakın insan barındırdığı söylenir. Yılda 91 milyon turisti
ağırlayan çarşı, dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekânıdır.
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Mısır Çarşısı: Eminönü'nde Yeni Camii'nin arkasında ve Çiçek Pazarı'nın yanındadır. İstanbul'un en eski
kapalı çarşılarından biridir. Aktarlarıylameşhur bu çarşıda halen tabii ilaçlar, baharat, çiçek tohumları,
nadir bitki kök ve kabukları gibi eski geleneğine uygun ürünlerin yanı sıra kuruyemiş, şarküteri ürünleri
ve değişik gıda maddeleri satılmaktadır.
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İSTANBUL ULAŞIM HARİTASI
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İletişim
*Fatih Sultan Mehmet Vakıf Universitesi Uluslarrası İlişkiler Ofisi

HALİÇ KAMPÜSÜ – A Blok, Oda No:210
Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No:12 Beyoğlu / İSTANBUL
Tel
: 0212 369 81 62 (Dâhili: 4028)
Fax
: 0212 369 81 64

2016-2017 Akademik Takvim
GÜZ YARIYILI
12-15 Eylül, 2016
19 -20 Eylül 2016
21-22 Eylül 2016
22 Eylül – 25 Eylül 2016
26 Eylül 2016
26 – 29 Eylül 2016
03 Ekim 2016
29 Ekim 2016
12-19 Kasım 2016
30 Aralık 2016
01 Ocak 2017
07-17 Ocak 2017
26-31 Ocak 2017

Kurban Bayramı (Resmi Tatil)
Düzey Belirleme Sınavı (İngilizce)
Yeterlilik Sınavı (İngilizce/Arapça)
Güz Yarıyılı Ders Kayıtları ve Danışman Onayları
Güz Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı
Ders Ekleme / Bırakma
Hazırlık Seviye Tespit Sınavı (Arapça)
Cumhuriyet Bayramı (Resmi Tatil)
Ara Sınavlar (Vize Sınavları)
Güz Yarıyılı Derslerinin Son Günü
Yılbaşı (Resmi Tatil)
Güz Yarıyılı Dönem Sonu (Final) Sınavları
Bütünleme Sınavları

BAHAR YARIYILI
06-10 Şubat 2017
13 Şubat 2017
13-16 Şubat 2017
01 – 08 Nisan 2017
23 Nisan 2017
01 Mayıs 2017
18 Mayıs 2017
19 Mayıs 2017
27 Mayıs - 06 Haziran 2017
29-30 Mayıs 2017
15 – 20 Haziran 2017
22 Haziran 2017
25-26-27 Haziran 2017

Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları ve Danışman Onayları
Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı
Ders Ekleme / Bırakma
Bahar Yarıyılı Ara Sınavlar (Vize Sınavları)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Resmi Tatil)
Emek ve Dayanışma Günü (Resmi Tatil)
Bahar Yarıyılı Derslerinin Son Günü
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Resmi Tatil)
Bahar Yarıyılı Dönem Sonu (Final) Sınavları
FSMEPT (İngilizce Yeterlik Sınavı)
Bütünleme Sınavları
Mezuniyet Töreni
Ramazan Bayramı (Resmi Tatil)

Yaz Okulu
03-07 Temmuz 2017
10 Temmuz 2017
18 Ağustos 2017
21-25 Ağustos 2017
30 Ağustos 2017
1-2-3-4 Eylül 2017

Yaz Okulu Kayıtları
Yaz Okulu Derslerinin Başlaması
Yaz Okulu Derslerinin Son Günü
Yaz Okulu Final Sınavları
Zafer Bayramı (Resmi Tatil)
Kurban Bayramı (Resmi Tatil)
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