2017‐2018 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır.

2017‐2018 Yeni Kayıt Rehberi

2017–2018 eğ itim ö ğ retim yılında ü niversitemize kayıt yaptırmaya
hak kazanan aday ö ğ renciler;

14‐16 Ağustos 2017 tarihleri arasında e‐devlet üzerinden
elektronik kayıt veya

14–18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Haliç Yerleşkesine
gelerek ü niversite kayıtlarını yaptırabilirler.
E‐Devlet şifremi nereden
öğrenebilirim?

E–Devlet Üzerinden Kayıtlar
E‐devlet ü zerinden kayıtlar 14‐16 Ağustos 2017 tarihleri ara‐
sında yapılacaktır. Yerleşen adaylar ü niversitemize gelmeden,
e‐devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş
yaparak Yü ksekö ğ retim Kurulu Başkanlığ ı bö lü mü nden ü niver‐
site kayıt işlemlerini yapabilirler.

Yerleşim yerinize en yakın
PTT’den şifre alabilirsiniz.

E‐Devlet ü zerinden kayıt yaptıracak adayların, ö ncelikle 14‐16 Ağustos tarihleri arasında
ö ğ renim ü cretlerini yatırmaları gerekmektedir. Odeme işleminizi Tü rkiye’de ki herhangi
bir Halkbank veya Albaraka Tü rk bankasından gerçekleştirebilirsiniz (Odemelerle ilgili ay‐
rıntılı bilgi 4. sayfada yer almaktadır). Tam burslu olarak kazanan ö ğ renciler ü cret işlem‐
lerinden sorumlu değ ildir.







Odeme işlemlerini tamamlayan adayların, e‐devlet sistemine tekrar giriş yaparak ü ni‐
versite kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. (Kayıt butonu, ücret işlemleri tamamlandıktan sonra aktif hale gelmektedir.)
Kaydını tamamlayan adaylar, sistem ü zerinden kayıtlarını tamamladıklarını gö steren
barkotlu çıktı alabilirler.
Universitemize yeni kayıt yaptıracak tü m ö ğ rencilerin, eğ itim sö zleşmesini imzalama
zorunluluğ u vardır. Kayıt işlemini e‐devlet ü zerinden yapan adayların e‐sorgu (esorgu linki ileriki günlerde ilan edilecektir. ) adresine girerek, eğ itim sö zleşmesini ka‐
bul ettiklerine dair taahhü tte bulunmaları gerekmektedir.
E‐devlet ü zerinden kayıt yaptıran ö ğ rencilerin, Eğ itim Sö zleşmesi’ni 19 Eylül 2017
tarihine kadar ö ğ renim gö recekleri yerleşkenin Oğ renci Işleri Birimine giderek imza‐
lamaları gerekmektedir. Aksi takdirde ö ğ renciler ders kaydı yapamayacaklardır.
E‐Devlet ü zerinden kayıt yaptırmak ö ğ rencilerin isteğ ine bağ lıdır,
zorunlu değildir.
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Kardeş indirimi, Şehit indirimi, Gazi indirimi gibi burslardan yarar‐
lanmak için talepte bulunacak ö ğ rencilerin kayıtları 14‐18 Ağustos 2017 ta‐
rihleri arasında Haliç Yerleşkesinden alınacaktır.
Lise mezuniyet bilgisi alınamayan ö ğ rencilerin kayıtları 14‐18 Ağustos
2017 tarihleri arasında Haliç Yerleşkesinden alınacaktır.
Ozel yetenek sınavı ile yerleşilen programlara kayıt hakkı kazanan asıl adayların kayıtları
14‐17 Ağustos 2017 tarihleri arasında, yedeklerin kayıtları 18 Ağustos tarihinde Haliç
Yerleşkesinden alınacaktır.
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına kayıt yaptıracak öğrencilerimiz 14‐18
Ağustos 2017 tarihleri arasında Haliç Yerleşkesinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Il‐
gili programı kazanan adaylar E‐devlet üzerinden kayıt yaptıramayacaklardır.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Önlisans) eğitimi mesleğini icra ede‐
bilmek için aranan nitelikler :
1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Bayanlar için 160 cm‐180 cm arası boya sahip olmak (ağ ırlığ ı, boy uzunluğ u‐
nun santimetre olarak ifade edilen değ erinin son iki rakamından en çok 5 kilog‐
ram fazla veya 15 kilogram noksan ağ ırlıkta olmak.).
3) Erkekler için 170‐190 cm arası boya sahip olmak (ağ ırlığ ı, boy uzunluğ unun santimetre
olarak ifade edilen değ erinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram
noksan ağ ırlıkta olmak.).
4) Sağ lık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Mü dü rlü ğ ü nce yetkilendirilmiş
sağ lık kurumlarından sağ lık durumlarının uçuşa uygun olduğ una dair rapor almaları gerek‐
mektedir.) Detaylı bilgi için tıklayınız.
5) Kabin memuru ü niforması giyildiğ inde vü cudunun gö rü necek yerlerinde dö vme, yara izi
vb. bulunmamak.
Kayıt sırasında ilgili evrakların getirilmesine gerek bulunmamaktadır. Mesleği icra
edebilmeleri için gereklidir.
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E‐Devlet ü zerinden elektronik kayıt yaptırmayan adaylar,
14‐18 Ağustos 2017 tarihleri arasında

Haliç Yerleşkesine

gelerek ü niversite kayıtlarını yaptırabilirler.
Universitemize yeni kayıt yaptıracak adaylar, kayıt tarihlerinde şahsen başvuru yapmak zorundadırlar.
Posta ile kayıt yapılmaz. Adayın kendisinin bizzat başvuramadığ ı durumlarda Noter vekâ leti aranacaktır.
*Kesin kayıtlarda ö ğ rencilerden evrak alınmayacaktır.
**Orta Oğ retim kurumlarından 2008 ve öncesi mezun olanların kayıt sırasında Lise Diploma Aslını ibraz
etmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ: Universitemize kayıt hakkı kazanan ancak ortaö ğ retim (lise) kurumlarından

mezun olamayarak bü tü nleme veya tek ders sınavına girecek adayların kayıtları
14‐18 Ağustos 2017 tarihleri arasında alınacaktır.
Bu durumdaki ö ğ rencilerin, Geçici Mezuniyet Belgelerini 29 Aralık 2017 tarihine kadar
Oğ renci Işleri Daire Başkanlığ ına ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar
mezuniyetlerini belgeleyemeyenlerin ü niversitemizden kayıtları silinecektir.
Kayıt Tarihleri

Pazartesi
14.08.2017

Mimarlık
Iç Mimarlık

Bilim Tarihi
Psikoloji
Tarih
Tü rk Dili ve Edebiyatı

Salı
15.08.2017

Bilgisayar Mü hendisliğ i
Biyomedikal Mü hendisliğ i
Elektrik‐Elektronik Mü hendisliğ i
Inşaat Mü hendisliğ i

Okul Oncesi Oğ retmenliğ i
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tü rkçe Oğ retmenliğ i

Çarşamba
16.08.2017

Islami Ilimler

Çocuk Gelişimi (I. ve II. Oğ retim)
Sivil Hav. ve Kab. Hizm. (II. Oğ retim)

Hukuk

Gra ik Tasarım
Geleneksel Tü rk Sanatları
Mimari Restorasyon

Perşembe
17.08.2017
Cuma
18.08.2017

Adalet (I. ve II. Oğ r.)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (I. Oğ retim)

NOT : Bölümlere göre ayrılmış olan kayıt tarihinde zorunlu sebeplerden dolayı kayda gelemeyecek durumda olan öğrenciler kayıt haftası içinde (14-18 Ağustos 2017) herhangi bir gün gelerek kayıtlarını yaptırabilirler .
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MALİ İŞLEMLER

Öğretim ücretinizi
öğrenmek için tıklayınız.
ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEME ŞEKİLLERİ
1.Peşin Ödeme: Oğ renim ü cretlerini peşin ö deyecek ö ğ renciler kayıt tarihlerinde Haliç Yerleş‐
kemizde hizmet verecek olan Halk Bank veya Albaraka Tü rk Bankası mobil şubesine uğ rayarak
ö demelerini yapabilirler. (Nakit olarak gerçekleşen ödemelere %6 peşin ödeme indirimi uygulanır.)

2.Kredi Kartı: Oğ renim ü cretlerini kredi kartı ile ö deyecek ö ğ renciler, https://odeme.fsm.edu.tr
adresine girerek anlaşmalı bankalara ait kredi kartlarıyla ö deme yapabilirler. Anlaşmalı kartlarla
(World, Axess, Bonus, Maximum, Paraf) yapılan taksitli ö demelerde, vade farksız 10 taksit yapıl‐
maktadır.

3. Öğrenim Kredisi: Oğ renim ü cretlerini eğ itim kredisi ile ö deyecek ö ğ rencilerin velileri kayıt
yenileme tarihlerinde bulundukları yerlerdeki en yakın Halkbank veya Albaraka Tü rk Katılım
Bankası şubelerine uğ rayarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu bankalarla olan anlaşmamız
gereğ i ö ğ renim ü creti vade farksız 10 taksit olarak ö denmektedir.
Öğrenim Kredisi İçin Gerekli Belgeler
Kredi kullanacak velinin;


Nü fus cü zdanı ve fotokopisi



Ikametgah belgesi veya konuta ait ü zerine kayıtlı fatura (cep telefonu hariç elektrik,
su, doğ algaz vb. faturalardan maks. 1 aylık)



Işletme sahibi olan veliler için, Vergi Levhası ve 2016 beyannamesi ve tahakkukları



Çalışan veliler için, iş yerinden onaylı maaş bordrosu

*Elden taksit, senet yapılmamaktadır.
*Ücretlere %8 KDV dâhildir.
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MALİ İŞLEMLER

Öğretim ücretinizi
öğrenmek için tıklayınız.
ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEME ŞEKİLLERİ
4. Banka Havale ve EFT:
*Oğ renim ü cretini Havale ya da EFT ile ö deyecek ö ğ rencilerin dekontun açıklama kısmına Oğ renci
No, Adı Soyadı ve T.C. Kimlik No bilgisini yazmaları gerekmektedir.
ALICI HESAP ADI: FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITESI ‘ olarak belirtilmelidir.
Banka

Halkbank

Şube

Yeşilkö y

Hesap No

0890‐16000077

IBAN

TR43 0001 2009 8900 0016 0000 77

Önemli
Uyarı

Dekont açıklamasında öğrencinin T.C.K. No, Adı‐Soyadı mutlaka belirtil‐
melidir.

Halkbank Yeşilköy Şubesi Müşteri Temsilcileri

Demirkan DANYAL

0507 646 39 86

Berna TIKNAZ

0212 663 76 37 / 1020

Muazzez DAYANÇ

0212 663 76 37 / 1023
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HAZIRLIK EĞİTİMİ & ÜCRETLERİ
Universitemizde eğ itim dili %30 İngilizce olan programlarda hazırlık eğitimi zorunlu
olup, eğ itim dili Türkçe olan programlarda ise hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.
*Islami Ilimler Fakü ltesinin eğ itim dili Arapça olması nedeniyle Arapça Hazırlık zorunludur.

Zorunlu Hazırlık Programı Uygulanan Bölümler
Fakülte/Bölümler

Hazırlık Eğitimi

Eğitim Dili

Edebiyat Fakültesi
*Psikoloji

Zorunlu

%30 Ingilizce

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
*Iç Mimarlık
*Mimarlık

Zorunlu

%30 Ingilizce

Zorunlu

%30 Ingilizce

Zorunlu

%100 Arapça

Mühendislik Fakültesi
*Bilgisayar Mü hendisliğ i
*Biyomedikal Mü hendisliğ i
*Inşaat Mü hendisliğ i
*Elektrik‐Elektronik Mü hendisliğ i
İslami İlimler Fakültesi

Hazırlık Ücretleri
Arapça Hazırlık

14,800 TL

İngilizce Hazırlık

23,800 TL

Arapça Hazırlık %50 Burslu

7,400 TL

Ingilizce Hazırlık %50 Burslu

11,900 TL

Arapça Hazırlık %25 Burslu

11,100 TL

Ingilizce Hazırlık %25 Burslu

17,850 TL

*Zorunlu veya isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Okulunda öğrenimine devam edecek öğrencilere 1 yıl daha ilave burs verilir.
*Kazanılan burslar (Tercih bursu, ÖSYS bursu) hazırlık eğitimi için de geçerlidir.
ÖNEMLİ TARİHLER
11‐12 Eylül 2017

Dü zey Belirleme Sınavı (Ingilizce)

13‐14 Eylül 2017

Yeterlilik Sınavı (Ingilizce/Arapça)

İngilizce Hazırlık Programı ve sınavlar hakkında
detaylı bilgi için http://prep.fsm.edu.tr/ adresini inceleyiniz.
Arapça Hazırlık Programı ve sınavlar hakkında
detaylı bilgi için http://iif.fsm.edu.tr/ adresini inceleyiniz.
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YENİ KAYITLARDA UYGULANACAK BURSLAR VE İNDİRİMLER
Tercih Bursları:
2017 OSYS sonuçlarına gö re; ü niversitemizin tam ücretli, %25 ve %50 burslu kontenjanlarını,
1. sırada tercih ederek yerleşen ö ğ rencilere %25,
2. sırada tercih ederek yerleşen ö ğ rencilere %20,
3. sırada tercih ederek yerleşen ö ğ rencilere %15 , Tercih bursu indirimi uygulanır.
Burslu programlara yerleştirilen ö ğ rencilere sağ lanan burs, sadece eğ itim‐ö ğ retim ü cretini kap‐
samaktadır. Karşılıksız olan bu burslar başarı durumuna bakılmaksızın azami ö ğ renim sü resi
(Onlisans programları için 4 yıl, Lisans programları için 7 yıl) boyunca devam eder. Fakat yaz
okullarını kapsamaz.
ÖSYS Derece Bursları:
 OSYS puanı ile Tü rkiye genelindeki sıralamaya gö re;

Ilk 3000 içinde yer alan ö ğ rencilere 1000 TL,
3001‐6000 arasında yer alan ö ğ rencilere 750 TL,
6001‐10000 arasında yer alan ö ğ rencilere 500 TL, 4 yıl boyunca yılda 8 ay olmak ü zere aylık
burs verilir.
 Kendi alanında en yüksek ÖSYS puanı ile Hukuk Fakültesini kazanan ilk 15 öğrenci ile
Mimarlık Bölümünü kazanan ilk 10 öğrenciye 4 yıl boyunca yılda 8 ay olmak üzere ay‐
lık 500 TL burs verilir.
 2016‐2017 eğ itim ö ğ retim yılında Orta Öğretim Kurumundan okul birincisi olarak mezun
olan ö ğ rencilerden ü niversitemizi kazanıp kayıt yaptıran, her bö lü mden en fazla iki kişiye %
100 indirim uygulanır. 2 kişiden fazla olması halinde OSYS puanları en yü ksek olan ö ğ rencile‐
re ö ncelik tanınacaktır.
 Kardeş İndirimi: Universitemiz bö lü mlerini kazanan kardeşlerden her birine %10 indirim
uygulanır.
 TSK ve Emniyet mensuplarından şehit olanların eşi ve çocuklarına %100, gazi olanların ken‐

disi, eşi ve çocuklarına %50 ö ğ renim ü creti indirimi uygulanır.
 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımızın eşi ve çocuklarına %

100 indirim uygulanır.
 Nakit ve tek çekim kredi kartı ö demelerinde %6 peşin ö deme indirimi uygulanır.

Önemli: Birden fazla indirim hak eden öğrenciler için indirimlerden sadece bir tanesi ge‐
çerlidir. (Peşin ö deme indirimi ve kardeş indirimi hariç.)
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Haliç Yerleşkesi’ ne Nasıl Ulaşacaksınız ?

Metrobüs İle Ulaşım

Halıcıoğ lu Durağ ında inilerek
ulaşabilir.

Otobüs Hatları İle Ulaşım
36T CEBECI ‐ TAKSIM
47 YEŞILPINAR ‐ EMINONU
47E BINEVLER ‐ EMINONU
47N NUR SITESI ‐ EMINONU
47Ç GUZELTEPE ‐ EMINONU
54HŞ HASKOY ‐ ŞIŞLI
54TE TALATPAŞA ‐ EMINONU
41ST SEYRANTEPE ‐ TOPKAPI
otobü s hatlarından birini kullanıp
"FSM VAKIF UNIVERSITESI"
durağ ında inilerek ulaşabilir.
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Deniz Yolu İle Ulaşım

Uskü dar‐Eyü p Haliç Vapur
Hattı'nı kullanıp "SUTLUCE"
iskelesinde inilerek ulaşılabilir.

