
ÜNİVERSİTEMİZDE KAYIT İŞLEMİNİZİ TAMAMLAYIP ÖĞRENCİ BELGENİZİ TESLİM ALDINIZ MI?

1 3
DERS SEÇİM 
İŞLEMLERİ

4
KAYDINIZIN TAMAMLANDIĞINA DAİR 
ONAY MESAJI / E-POSTASI ALINMASI

Dil yeterlilik şartlarını* sağlamıyor iseniz, 
İngilizce eğitim veren programlar için İngilizce 
Yeterlilik Sınavı; Türkçe eğitim veren programlar 
için ise Türkçe Yeterlilik Sınavı'na girmeniz 
gerekmektedir. 

İngilizce/Türkçe Yeterlilik Sınavı hakkındaki 
tüm sorularınız (sınav tarihleri, sınav kuralları 
vb.) için Yabancı Diller Bölümü web sayfasının 
duyurular kısmını

https://foreignlanguages.istinye.edu.tr
/announcements

dikkatle takip ediniz. 

international@istinye.edu.tr

 uzantılı web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

*İngilizce/Türkçe Yeterlilik Sınavı muafiyet şartları
için

Online derslere ve sınavlara katılım sağlayabil-
meniz için BLACKBOARD sistemine

https://istinye.blackboard.com

giriş yapmanız gerekmektedir. 

uzaktan.egitim@istinye.edu.tr

Blackboard sistemi hususunda ofisimize yönel-
tilen sorular ne yazık ki cevaplandırılamayacak 
olup sistem hakkında sorularınız olması  
durumunda

adresi ile ad/soyad ve öğrenci numaranızı belir-
terek iletişime geçebilirsiniz. 

ÖNEMLİ!: Sisteme yalnızca kayıt işlemlerini 

tamamlayıp öğrenci belgesi alan öğrenciler 
giriş sağlayabilecektir.

Sisteme giriş bilgileriniz OİS sistemine giriş 
yaptığınız bilgileriniz ile aynı olacaktır.

*English version is below. *Bu çalışma yalnızca uluslararası öğrenciler içindir.

Kaydınızı tamamladıktan sonra maksimum 3 iş günü 
içerisinde kayıt esnasında üniversitemize vermiş 
olduğunuz cep telefonu numarasına ve e-posta 
adresine kaydınızın tamamlandığına dair bir bildirim 
alacaksınız.

Kullanıcı adı ve şifre işlemleriniz için bilgilendirme 
mesajı/e-postası alabilmeniz için kayıt sırasında 
iletişim bilgisi olarak Türkiye cep numarası ve geçerli 
bir e-posta adresi vermeniz gerekmektedir. Aksi 
takdirde yapılan bilgilendirmeler tarafınıza 
ulaşmayacaktır.

https://ois.istinye.edu.tr

Tarafınıza gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile öğrenci 
sisteminize 

adresi üzerinden giriş sağlayabilirsiniz.

Akademik takvimden 

https://www.istinye.edu.tr/tr/ogrenci-isleri/
akademik-takvim

ders seçme tarihlerini kontrol ederek giriş yaptığınız sistem
üzerinden ders seçimlerinizi yapabilir ve belge taleplerinizi 
(öğrenci belgesi, transkript vb.) gerçekleştirebilirsiniz. 

DÖNEME 4 ADIM KALA 

3 iş gününün sonunda şifre ve kullanıcı adı 
bilgisi tarafınıza henüz ulaşmadı ise 

adresi ile iletişime geçebilirsiniz. 

kayitisleri@istinye.edu.tr

2
DİL YETERLİLİK 

SINAVINA GİRİLMESİ
ONLINE EĞİTİM SİSTEMİNE 

(BLACKBOARD) GİRİŞ YAPILMASI 

Dil Yeterlilik Sınavını geçtiyseniz 1. sınıfa kaydınız 
otomatik olarak yapılacaktır. Ders seçim işlemleri 
hususunda herhangi bir sorunuz olması durumunda 
bilgileri OİS ana sayfasında yer alan akademik 
danışmanınız ve ilgili meslek yüksekokulu, fakülte 
ve enstitü sekreteri

https://international.istinye.edu.tr/tr/duyurular
/kampuste-temasta-olacaginiz-birimler

Ders seçim işlemlerinden sonra seçilen derslerin 
danışmanınız tarafından onaylanması gerekmektedir.

ile görüşebilirsiniz.

Dil Yeterlilik Sınavını geçemediyseniz kaydınız 
hazırlık sınıfına yapılacaktır. Bu durumda herhangi 
bir ders seçim işlemi yapılmayacaktır. Dersleriniz 
ve tüm duyurular Online Eğitim Sistemi 
(BLACKBOARD)'ne otomatik olarak yüklenecektir. 
Herhangi bir sorunuz ya da sorununuz olması 
durumunda aşağıda yer alan e-posta adresleri ile 
iletişime geçebilirsiniz. 

yabancidiller@istinye.edu.tr

foreignlanguages@istinye.edu.tr

OİS şifreniz ile ilgili herhangi bir sorun yaşamanız 
durumunda öğrenci belgenizde yer alan öğrenci 
numaranızı belirterek

kayitisleri@istinye.edu.tr

adresi ile iletişime geçebilirsiniz. 

https://www.istinye.edu.tr/tr/ogrenci-isleri/akademik-takvim
https://foreignlanguages.istinye.edu.tr/announcements
https://international.istinye.edu.tr/tr/duyurular/kampuste-temasta-olacaginiz-birimler


HAVE YOU COMPLETED YOUR REGISTRATION AT OUR UNIVERSITY AND RECEIVED YOUR STUDENT CERTIFICATE?

1 3
COURSE 

SELECTION

4
GETTING A CONFIRMATION TEXT MESSAGE/E-MAIL 
REGARDING COMPLETION OF YOUR REGISTRATION

If you do not meet the language proficiency 
requirements*, you need to take English 
Proficiency Exam for the programs taught in 
English; for programs that are taught in Turkish,
you have to take the Turkish Proficiency Exam.

For all your questions about the English/
Turkish Proficiency Exam (exam dates, exam 
rules, etc.), please carefully follow the 
announcements section of Foreign Languages 
Department website

https://foreignlanguages.istinye.edu.tr
/announcements

In order to participate in online classes and exams, 
you must log in to the BLACKBOARD system

https://istinye.blackboard.com

uzaktan.egitim@istinye.edu.tr

Unfortunately, the questions directed to our office 
regarding the Blackboard system cannot be answered, 
and if you have any questions about the system, you 
can contact

by specifying your name/surname and student number.

IMPORTANT!: Only students who have completed 

the registration process and obtained a student 
certificate will be able to enter the system.

Your login information to the system will be the 
same as your login information to the OIS system.

*This sheet is for international students only.

After completing your registration, within 3 working 
days, you will receive a notification on the completion 
of your registration to the phone number and e-mail 
address you provided to our university during 
registration.

In order to receive a notification message/e-mail for 
your username and password, you must provide a 
Turkish mobile number and a valid e-mail address as 
contact information during registration. Otherwise, 
the information will not reach you.

https://ois.istinye.edu.tr

You can log in to your student system via

with the username and password sent to you.

4 STEPS TO SEMESTER

If you have not received your password and username 
information after 3 working days, you can contact

kayitisleri@istinye.edu.tr

2
TAKING THE PROFICIENCY 

EXAMS
LOGGING IN TO ONLINE EDUCATION 

SYSTEM (BLACKBOARD)

If you have passed the Language Proficiency Exam, 
you will be automatically enrolled in the first year. If 
you have any questions about the course selection 
procedures, you can contact your academic advisor 
whose information can be found on the OIS home-
page and the relevant vocational school, faculty and 
institute secretary

https://international.istinye.edu.tr/
en/duyurular/units-be-touch-campus

After the course selection process, the selected courses 
must be approved by your academic advisor.

If you do not pass the Language Proficiency Exam, 
you will be registered in the preparatory class. In 
this case, no course selection will be made. Your 
courses and all announcements will be automatically 
up loaded to  the  Onl ine  Educat ion  System
(BLACKBOARD). If you have any questions or
problems, you can contact the e-mail addresses below.

yabancidiller@istinye.edu.tr

foreignlanguages@istinye.edu.tr

If you have any problems with your OIS password, 
you can contact

kayitisleri@istinye.edu.tr

by specifying your student number on your student 
certificate

You can check the course selection dates from the 
academic calendar

https://www.istinye.edu.tr/tr/ogrenci-isleri/
academic-calendar

and make your course selections and document 
requests (student certificate, transcript, etc.) through 
the system you log in.

international@istinye.edu.tr

*For the exemption conditions for the English/
Turkish Proficiency Exam, you can visit our
website

https://www.istinye.edu.tr/tr/ogrenci-isleri/academic-calendar
https://foreignlanguages.istinye.edu.tr/announcements
https://international.istinye.edu.tr/en/duyurular/units-be-touch-campus
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