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2022-2023 akademik yılında ÖSYM yerleştirmeleri sonu-
cunda Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 22-
24 Ağustos 2022 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerin-
den “E-devlet” yöntemi ile kayıtlarını yapabilirler. Yerleşen 
adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr ad-
resine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bö-
lümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Kayıt adımları aşağıda açıklanmaktadır.

1. Öğrenci Ön Kayıt Bilgi Formu 

(https://ois.topkapi.edu.tr/ogrenciler/onlineilkkayit )

2. Eğitim ücreti ödeme 

(https://ois.topkapi.edu.tr/fi/eodeme )

3. E-devlet Kayıt (https://www.turkiye.gov.tr )

 Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağ-
lıdır.

 Elektronik kayıt; 22 Ağustos- 24 Ağustos 2022 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecektir.

 Elektronik kaydı tercih etmeyen öğrenciler, 22 -26 Ağus-
tos 2022 tarihleri arasında Kazlıçeşme yerleşkesine gele-
rek üniversite kayıtlarını yaptırabilirler.

 Elektronik kayda, özel yetenek sınavı ile yerleşen öğren-
ciler ve heyet raporu istenen programlar dahil edilmeye-
cektir.

 Kayıt işlemlerinin başlatılması için ilk olarak Öğrenci Ön 
Kayıt Bilgi Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız 
gerekmektedir.

E-devlet Üzerinden Kayıt İşlemleri

KAYITLAR
Form, yerleştirme sonuçlarının Üniversitemize aktarımı 
yapıldıktan sonra aktif hale gelerek açılacaktır.

 Öğrenci Ön Kayıt Bilgi Formlarını doldurmak için 
tıklayınız.

  Kredi kartı ile ödeme yapmak için: tıklayınız.

  E-Devlet kapısı üzerinden E-devlet İşlemleri için: 
https://www.turkiye.gov.tr (Giriş yaptıktan sonra, 
“E-Hizmetler” sayfasında yer alan “Yükseköğretim Ku-
rulu Başkanlığı” başlığında “Üniversite E-devlet” say-
fasına girerek Üniversite kaydı tamamlanır. E- Kayıt ile 
ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayınladığı 
rehbere ulaşmak için tıklayınız.

 Tam Burslu öğrenciler, ön kayıt bilgi formunu dol-
durduktan sonra https://www.turkiye.gov.tr E-devlet 
işlemlerini tamamlayabilirler.

E-devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayan öğre-
cilerin kayıt için ayrıca Üniversiteye gelmesine gerek 
yoktur. Kayıt için gerekli evrakların Ön kayıt bilgi for-
mu”ndan eksiksiz ve pdf formatında yüklenmesi ge-
rekmektedir.

*E-devlet üzerinden aşağıda belirtilen nedenlerden 
dolayı kayıt işlemi yaptıramayacaklar,

• Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi’nde lise mezuni-
yetine dair bilgi alınamadığında, (2008 öncesi mezun 
olanlar ve henüz mezun olamayanlar )

• Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkan-
lığı Bilgi Sisteminden “Askerlik işlemleri yönünden 
sakıncası yoktur” bilgisi alınamadığında,

• Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde aynı düzeyde aktif 
bir öğrenci kaydınız bulunduğunda,

• Özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrenciler ve sağlık 
raporu istenen programlar,

Yukarıdaki maddelerle belirtilen nedenlerden dolayı 
e-devlet kaydı yaptıramayacak öğrenciler Kazlıçeş-
me kampüsünde kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 ÖNEMLİ AÇIKLAMA
 Üniversitemize yüzyüze kayıt yaptıracak adaylar, ka-

yıt tarihlerinde şahsen başvuru yapmak zorundadırlar. 
Posta ile kayıt yapılmaz. Adayın kendisinin bizzat baş-
vuramadığı durumlarda Noter vekâleti aranacaktır.

Birden Fazla Yükseköğretim Kurumuna Kayıtlı Öğrenci-
lerin İşlemleri Yükseköğretim Kurulu kararı uyarınca; yük-
seköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans 

https://ois.topkapi.edu.tr/ogrenciler/onlineilkkayit
https://ois.topkapi.edu.tr/ogrenciler/onlineilkkayit
https://ois.topkapi.edu.tr/fi/eodeme
https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/assets/manuals/YOK-Kayit.pdf


Sağlık Raporu* (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava 
Ulaştırma İşletmeciliği, Uçak Teknolojisi programları ile Ha-
vacılık Yönetimi bölümü için gereklidir.)

*Kesin kayıtlarda öğrencilerden eksik evrakı olanlardan 
kayıt alınmayacaktır.

SAĞLIK RAPORU ALINMASI 
ZORUNLU PROGRAMLAR 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Havacılık Yöne-
timi

• Adayların, havalimanı giriş kartı almasına engel oluştura-
cak herhangi bir Adli Sicil Kaydı bulunmamalıdır.

• Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine 
engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunma-
dığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay için-
de alınmış olması şartıyla heyet raporu alma zorunluluğu 
bulunmaktadır. (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/ek-
sikliği vb.)

Uçak Teknolojisi

• Adayların, havalimanı giriş kartı almasına engel oluştura-
cak herhangi bir Adli Sicil Kaydı bulunmamalıdır.

• Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine 
engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunma-
dığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay için-
de alınmış olması şartıyla heyet raporu alma zorunlulu-
ğu bulunmaktadır. (renk körlüğü, işitme kaybı/ eksikliği, 
görme kaybı/eksikliği vb.)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

• Bu programa alınacak öğrencilerin Adli Sicil Kaydının 
bulunmaması gerekmektedir.

• Kadınlar için 160-180 cm arası boya sahip olma şartı 
bulunmaktadır. Ağırlığı, boy uzunluğunun son iki raka-
mından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram eksik 
olabilir.

• Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olma şartı 
bulunmaktadır. Ağırlığı, boy uzunluğunun son iki raka-
mından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram eksik 
olabilir.

• Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudun görünen 
yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamalıdır.

• Adayların sağlık durumlarının uçuşa elverişli olmala-
rı gerekmektedir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 
yetkilendirilmiş aşağıdaki sağlık kurumlarından sağlık 

veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağı ve eği-
time devam edilemeyeceği nedeniyle, durumları bu açık-
lamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim 
kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleşti-
rildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

Askerlik İşlemleri

Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uy-
gulanmak üzere;

• 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda 
Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine 
göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler.

• Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim progra-
mını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar,

2022 YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim prog-
ramına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapı-
lacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil 
edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt 
hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebile-
cek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erte-
leme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların 
kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan son-
ra eğitime devam edebileceklerdir.

Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, 
ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme 
veya tek ders sınava girecek adayların da yukarıda belir-
tilen tarihlerde üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. 
Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 
2022 tarihine kadar üniversitemizin Öğrenci İşleri birimine 
ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe 
kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin üniversitemiz-
den geçici kayıtları silinecektir.

  2022 YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi

  Lise Diploması: e-Devlet’ten alınan MEB Mezun Bel-
gesi (Başka bir üniversitede lisans bölümü okuyup ön 
lisans programına kayıt olacak öğrenciler üniversiteden 
alınacak onaylı öğrenci belgesi ile kayıt olabilir.)

  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 Askerlik Durumu Belgesi (2002 ve öncesi doğum tarihli 
öğrenciler kayıt esnasında askerlik durumuna ilişkin bel-
ge getirmek zorundadır.)

  Öğrenci Bilgi Formu (online kayıt ekranından alınacaktır.)

  Adli Sicil Belgesi* (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil 
Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uçak Teknolojisi program-
ları ve Havacılık Yönetimi bölümü için gereklidir. e-Devlet 
üzerinden alınan adli sicil belgesi yeterlidir.)

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER



  Kredi̇ Kartı ile Taksitli Ödeme
• Kart ile ödeme yapmak isteyen öğrenciler HALKBANK 

VAKIFBANK kartlarına çekim yapıcak öğrencilerimizi 
Kazlıçeşme kampüsüne gelip işlem yapması gerek-
mektedir. BONUS - MAXSİMUM - AXESS -  FİNANS
- WORD - ZİRAAT özellikli banka kartları ile
https://ois.topkapi.edu.tr/fi/eodeme adresine T.C kimlik 
numaranız ile giriş yaptıktan sonra kredi kartı ile ödeme 
kısmından ödemelerinizi online olarak vade farksız 9 
taksite kadar bölerek kayıt yenileme işleminizi 
tamamlayabilirsiniz.

Ödeme ekranına geçiş online kayıt ekranındaki bilgileri 
tamamladıktan sonra çıkacaktır.

 Kredi̇li̇ Mevduat Hesabı (KMH) ile Taksitli Ödeme:

Peşin ve kredi kartı ödemeleri dışında öğrenciler yıllık 
öğrenim ücretini aşağıda bilgileri verilen bankalar ile 
1 peşinat 9 taksit olacak şekilde taksitlendirme yapa-
bilirler. Şehir dışındaki öğrencilerimiz Albarakatürk’un 
kendilerine en yakın şubelerine gidip başvuruda bulu-
nabilirler. KMH başvurusunda bulunacak Öğrencilerimiz                              
https://ois.topkapi.edu.tr/fi/eodeme adresine T.C kimlik 
bilgisi ile girerek KMH ödeme planı görüntüle seçeneğini 
tıklayıp ödeme planına ulaşabilir. Ödeme planı ile aşağı-

durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları 
gerekmektedir. Sağlık raporu alınacak kurumlar aşağıda 
belirtilmiştir.

• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için Sağlık Ra-
poru alınacak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafın-
dan yetkili sağlık kuruluşları için tıklayınız.

Peşin - EFT - Havale Yoluyla Ödeme
Üniversitemizin aşağıdaki IBAN numaralarına doğrudan 
eft ve havale yoluyla ‘Öğrenci Adı Soyadı ‘’ ve ‘’T.C Kim-
lik Numarasını’’ açıklama kısmına yazarak ödeme yapa-
bilirsiniz.

ALICI ADI: İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 
AKBANK KAVACIK ŞUBE 

IBAN NO: TR13 0004 6009 6488 8000 1055 48 

ALBARAKATÜRK ALİBEYKÖY ŞUBE 
IBAN NO: TR80 0020 3000 0369 3384 0000 01 

DENİZBANK GAZİOSMANPAŞA ŞUBE 
IBAN NO: TR65 0013 4000 0054 9008 7000 01 

İŞ BANKASI DÜNYA TİCARET MERKEZİ 
IBAN NO: TR85 0006 4000 0011 1770 1447 86 

         YAPI KREDİ SULTANHAMAM TİCARİ ŞUBE 
IBAN NO: TR83 0006 7010 0000 0052 5707 61

Ödeme işleminden önce 
https://ois.topkapi.edu.tr/fi/eodeme adresine T.C kimlik 
numarası ile giriş yaparak Nakit ödeme (EFT-Havale) 
kısmını tıkladıktan sonra ödeyeceğiniz tutarı görebilirsiniz. 
Sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum seçeneğini 
işaretleyerek dekontunuzu sisteme yükleyip kayıt 
yenileme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

YENİ KAYIT ÖDEME SEÇENEKLERİ

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Esasları
• Kardeş indirimi, Şehit indirimi, Gazi indirimi, Tercih
indirimi gibi burslardan yararlanmak için talepte bulu-
nacak öğrencilerin kayıtları, 22-26 Ağustos 2022 tari-
hleri arasında Kazlıçeşme Yerleşkesinden yüz yüze
alınacaktır.

MALİ İŞLEMLER

https://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/Liste1.pdf


ULAŞIM VE İLETİŞİM

www.topkapi.edu.tr

daki banka şubelerine giderek taksitlendirme işlemini 
yaptıktan sonra ödeme planının imza kaşeli halini de-
kont yükle seçeneğinden sisteme yükleyerek kayıt işle-
mini tamamlayabilir.

Toplu Ulaşım ile gelecekler:

Halkalı-Gebze Marmaray Hattının Kazlıçeşme durağında inerek sadece 3-4 dakika yürüme ile Kazlıçeşme Yerleşke-
mize ulaşabilirsiniz.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattını kullanarak Zeytinburnu durağında inebilir, minibüsler ile 5 dakikada yerleşkemize 
ulaşabilirsiniz.

Özel Araç ile gelecekler:

Araçlarınızı Kazlıçeşme Marmaray Durağı yanında bulunan yüksek kapasiteli İSPARK’a park ederek yerleşkemize 
3-4 dakikalık yürüme ile ulaşabilir ya da İSPARK’tan Kazlıçeşme Yerleşkemize hareket eden ücretsiz ring seferlerimizi
kullanabilirsiniz.




