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SIKLIKLA İLİŞKİDE OLACAĞINIZ 
BİRİMLERİN KISACA TANITIMI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Lisans ve ön lisans öğrencilerimizin öğrenci belgesi, transkript, 
kimlik kartı, öğrenci pasosu, kayıt, ders kaydı, ilişik kesme, kayıt 
dondurma, intibak, kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş, dikey geçiş, 
çift anadal, yandal başvuruları gibi işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri 
doğrultusunda yürüten birimimiz Öğrenci İşlerini Daire Başkanlığıdır. 

Kayıt yenileme, ders kaydı, ders çıkarma gibi işlemler web üzerinden, 
Öğrenci Otomasyon Sistemi Obis arayüzünden yapılabilmektedir.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - SKS

Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek, 
kulüplerin yapacakları etkinliklere destek vermek, üniversite içi ve 
üniversiteler arası sportif etkinlikler düzenlemek, düzenlenen sportif ve 
kültürel etkinliklere öğrencilerimizin katılımını sağlamak, bünyesindeki 
Sağlık Merkezi ile sağlık hizmeti sunmak Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı’nın başlıca faaliyetleri arasındadır.

YÖNETMELİKLER 
VE 

YÖNERGELER
Bu el kitapçığında özetlenen tüm işlem ve süreçler, ilgili 

yönetmelik ve yönerge hükümlerince gerçekleştirilmektedir. 
Kitapçığı takip edilebilir, kullanılışlı ve anlaşılır kılmak adına 
yönetmeliklerin tamamına detaylı olarak yer verilmemiştir. 

Detaylar için resmi internet sitemizde bulunan ilgili 
yönetmelik ve yönergelere aşağıdaki uzantı aracılığı ile 

ulaşabilirsiniz.

http://www.beykent.edu.tr/ogrenci+isleri/
yonetmelikler+ve+yonergeler



Öğrenci Dekanlığı

Üniversitemizin öğrencilerimize sunduğu akademik donanım ve yetkinliklere ek olarak 
sosyal, kültürel, kariyer ve kişisel gelişim olanakları ile yetkinliklerini sunmayı amaçlayan 
birimdir. 

Öğrenci Dekanlığı bünyesindeki birimler ile kişisel ve profesyonel gelişim, kariyer 
koçluğu ve rehberliği, üniversite hayatına uyum, yönetime katılım, rehberlik ve çözüm, 
sosyal ve kültürel etkinlikler, kampüs yaşamına aktif katılım, uluslararası deneyim, 
engelsiz eğitim, sosyal sorumluluk gibi konularda artı değer yaratarak öğrencilerimizin 
üniversitenin sunduğu imkanlardan gereğince yararlanmasını, bireysel potansiyellerini 
en üst seviyeye çıkarmalarını ve üniversitenin en önemli birleşeni olarak hareket 
etmelerini amaçlar.   

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Öğrencilerimizin akademik yaşamları boyunca sıklıkla kullandıkları Öğrenci Otomasyon 
Sistemi, Öğretim Yönetim Sistemi (Moodle), e-posta sistemi gibi online sistemleri yöneten 
birimimizdir. Öğrencilerimiz bilgi sistemleri ilgili sorunlarını ve sorularını online olarak 
Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerindeki “sorun bildirim” menüsünden paylaşabilirler. 

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Beykent Üniversitesi’nin iletişim hedeflerinin belirlenmesi, üniversiteyi bu hedeflere 
taşıyacak stratejilerin formüle edilmesi ve bu stratejilere uygun halkla ilişkiler 
etkinliklerini içeren bütünleşik iletişim programının geliştirilerek uygulanması sürecini 
yönetmektedir.

Fakülte ve birimler arasındaki bilgi akışını da sağlayan Tanıtım ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü; halkla ilişkiler, tanıtım, basınla ilişkiler, basın takibi, organizasyon ve web 
güncellemelerinin de bağlı olduğu koordinasyon birimlerinden oluşmaktadır.

Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Daire Başkanlığı

Beylikdüzü, Ayazağa-Maslak ve Taksim Yerleşke kütüphanelerimiz, üniversitemize bağlı 
fakültelerin, bölümlerinin ve yüksekokul programlarının bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
düzeyde hizmet vermektedir. Dermemizde bulunan kaynaklar arasında, ders içeriklerini 
destekleyen akademik yayınların yanı sıra, kullanıcıların sosyal yaşamlarına hitap eden, 
güncel konuları içeren yayınlar da bulunmaktadır. Kütüphane kaynaklarımız arasında 
basılı kitap, dergi haricinde kitap dışı materyaller, elektronik veritabanı, dergi ve internet 
kaynakları da yer almaktadır. 



*Öğrencilerimiz bilgi sistemleri ilgili sorunlarını ve sorularını online olarak Öğrenci 
Otomasyon Sistemi üzerindeki “sorun bildirim” menüsünden paylaşabilirler.

Akademik Birimler

Lisans programlarımızda her akademik 
bölümün bir bölüm başkanı vardır. 
Öğrencisi olduğunuz akademik bölüm ilgili 
fakülteye bağlıdır. Her fakültenin Dekanı 
ve Dekan Yardımcıları bulunur. Fakülteler 
Rektörlüğe bağlı olarak çalışmalarını 
sürdürürler. Meslek Yüksekokulumuzda 
da bu yapıya benzer şekilde Program 
sorumluları, Müdür Yardımcıları ve Meslek 
Yüksekokulu Müdürü bulunur. 

Akademik konularda önce ilgili 
dersin öğretim üyesine danışmalı, 
gerektiği durumlarda Bölüm/Program 
Başkanınızdan destek almalısınız.

İdari Birimler

Öğrencilerimize kaliteli bir üniversite 
deneyimi sunmak için çok sayıda idari 
birim hizmet vermektedir. Tanıtım 
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı, Personel 
Daire Başkanlığı gibi idari birimler Genel 
Sekreterlik yönetiminde faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi öğrencilerimizin kendi 
aralarından demokratik seçimlerle belirle-
diği temsilcilerden oluşur.  Konsey, üniver-
site yönetimi ile düzenli olarak sıklıkla bir 
araya gelerek öğrenci taleplerini, görüşler-
ini ve önerilerini dile getirir.

HANGİ ALANLARDA HANGİ BİRİME BAŞVURMALISINIZ

KONU BİRİM
Akademik Konular Akademik Birimler

Transkript, Öğrenci Belgesi, Yatay Geçiş, ÇAP, 
Staj Başvurusu vb.

Öğrenci İşleri

Çözüm Merkezi
Kişisel Gelişim ve Kariyer Merkezi
Engelsiz Yaşam Birim
Uluslararası Öğrenci Birimi
Çalışan Öğrenci Başvurusu
Mezun Ofisi
Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü
Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikleri

Öğrenci Dekanlığı

FARABİ ve MEVLANA Programı
ERASMUS ve Uluslararası Değişim Programları

Uluslararası Ofis

Spor olanakları, Öğrenci Kulüpleri, Sağlık 
Hizmetleri

SKS

Ödeme vb. mali işler Muhasebe

Kütüphane (Veri tabanları Online ve basılı 
kaynaklar)

Kütüphane

Otomasyon, Öğrenci Bilgi Sistemi, Pusula 
Sistemi vb.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı*



ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

Üniversitemizde lisans ve ön lisans öğren-
cilerinin öğrencilik işlemleri, Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı tarafından yürütülmek-
tedir. Başkanlığımız, lisans öğrenciler-
inin öğrenim gördüğü Ayazağa - Maslak 
Yerleşkesinde bulunmaktadır. Ön lisans 
öğrencilerinin öğrenim gördüğü Beylik-
düzü Yerleşkesinde de başkanlığımıza 
bağlı bir ofis bulunmaktadır.

Öğrencilerin; kayıt, kayıt sildirme, izinli 
sayılma/kayıt dondurma, intibak, kurum 
içi ve kurum dışı yatay geçiş işlemleri, çift 
anadal-yandal başvuruları, öğrenci bel-
gesi, transkript, kimlik kartı ve benzeri 
her türlü işlemleri, ilgili mevzuat hüküm-
leri doğrultusunda, Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığınca yürütülür.

Kayıt esnasında dosyalarınızı oluşturan 
öğrenci işleri, kayıtlı öğrenciler ile ilgili 
her yazışmayı da takip etmektedir. Çeşitli 
konular ile ilgili tüm dilekçelerinizi 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim 
edebilirsiniz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, hafta içi 
her gün saat 08:30 – 17:30 saatleri arası 
hizmet vermektedir. (Beylikdüzü Yerleşke-
sinde İkinci Öğretim için saat 20:00’ye ka-
dar.)



Akademik Takvim

Eğitim öğretim yılı süresince devam edecek süreçler (Eğitim Öğretim başlangıç tarihi, ders 
kayıt, sınav, kurum içi - kurum dışı yatay geçiş, çift anadal yandal başvuru tarihleri vs ) akademik 
takvimimizde belirtilmiştir. Son tarihleri kaçırmamak adına öğrencilerimizin akademik takvimi 
dikkat etmeleri önemlidir. Akademik takvime aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.beykent.edu.tr/ogrenci+isleri/akademik+takvim

Öğrenci Otomasyon Sistemi 

Not bilgilerinizi, sınav programlarınızı ve duyurularınızı görebileceğiniz Öğrenci Otomasyon Sistemi 
(OBİS), Öğretim Yönetimi Sistemi ve öğrenci e-posta adresinize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Öğrenci e-posta adresinizi hayatınız boyunca kullanabilirsiniz.
http://www.beykent.edu.tr/bilgi-sistemleri

Öğrencilerimizin belirtilen linkleri dikkatli incelemeleri ve takip etmeleri gerekmektedir. Bir diğer 
önemli husus ise adres, telefon vb. bilgilerin güncel tutulmasıdır. Öğrencilerimize yapacağımız 
bildirimler, kayıt esnasında alınan adres ve telefonlar aracılığı ile yapılmaktadır. Bu bilgilerde 
değişiklik olması halinde öğrencilerimiz, bağlı bulundukları yerleşkelerdeki öğrenci işleri 
ofislerinden bu bilgileri güncellemelidirler.

Ders Kaydı

Ders kaydı (Birinci sınıf öğrencileri hariç, 1. Sınıf öğrencilerinin ders kaydı otomatik olarak 
yapılmaktadır), not görüntüleme, not itirazı, yaz okulu kaydı gibi işlemleriniz, yönetmeliklerde 
belirtilen esaslar çerçevesinde öğrenci otomasyon sisteminde (OBİS) yapılmaktadır. Bu gibi 
işlemlerde özellikle yönetmelik ve akademik takvimde belirtilen son tarihlere dikkat edilmelidir. 

Devam Zorunluluğu

Üniversitemizde devam zorunluluğu vardır. Teorik derslere en az %70, uygulamalı derslere en az 
%80 oranında devam edilmesi gerekmektedir.

Ders Muafiyeti

Eğer daha önceden bir üniversitede öğrenim gördüyseniz ve başarılı olduğunuz derslerden 
muafiyet talebiniz var ise kayıt esnasında transkript ve ders içeriğinizi teslim ederek muafiyet 
işleminizi başlatmış olursunuz. Daha sonraki tarihlerde muafiyet talepleri işlem görmeyecektir.

Kayıt Yenileme 

Kayıtlar, her sene başında akademik takvimde belirtilen son tarihe kadar yenilenmelidir. 

Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Başvuruları

Kurum içi – kurum dışı yatay geçiş çift anadal, yandal başvuruları, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 
yayınlanmış olan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 



Yönetmelik” hükümleri uyarınca değerlendirilmektedir.  Üniversitemizde çift anadal, yandal eğitimi 
ücretsizdir. Öğrencilerimiz 2. yarıyıl sonunda ilgili yönetmelikte belirtilen şartları sağlıyorlar ise çift 
anadal ve yandal programlarına başvurabilirler. çift anadal ve yandal yapabileceğiniz programlar 
hakkında bilgi almak için bölüm başkanınıza danışabilirsiniz. 

Çift Anadal Programı (ÇAP) Başvuru Koşulları 

• Öğrencilerimiz çift anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en 
geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
• Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2,72 olan 
ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde 
bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
• Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal 
diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

Yandal Programı Başvuru Koşulları 

• Öğrencilerimiz, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı 
yarıyılın başında başvurabilir.
• Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 
2,50 olması gerekir.
•  Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri 
başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Yüksek Onur Ve Onur Öğrencileri

Yabancı dil hazırlık programında geçen süre hariç, ön lisans programlarını iki yılda; lisans 
programlarını dört yılda tamamlayarak mezuniyet durumuna gelen öğrencilerden mezuniyet 
transkriptinde ağırlıklı genel not ortalaması 3.50 ve daha yüksek olan öğrenci yüksek onur öğrencisi; 
en az 3.00 – en çok 3.49 olan öğrenci ise onur öğrencisi sayılır.

Öğrenci Kimlik Kartı

Öğrenci kimlik kartlarınız kayıt esnasında verilmektedir. Öğrencilerimizin, yerleşkeye  giriş-
çıkışta, sınavlarda, yoklamada vb. süreçlerde kullanacakları öğrenci kimlik kartlarını yanlarında 
bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik kartını kaybeden öğrencilerimiz en kısa sürede Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığımıza başvurarak yenisini talep etmelidir.

Öğretim Yönetim Sistemi (Pusula- Moodle)

Pusula sistemi derslerin materyal paylaşımına yardımcı ve gerçek zamanlı etkinliklerin (ödev, 
sınav vb.) gerçekleştirildiği için kullanılan bir platformdur. Bu platform üzerinden paylaşılan ders 
materyallerine ulaşabilir, size atanan ödevleri görebilir ve ödev yükleyebilirsiniz. Sistem üzerinden 
dersiniz ile ilgili kısa sınav (quiz) eklenebilir ve sınav işlemi yapabilirsiniz.

Aşağıdaki uzantıdan (sistemin ana sayfasındaki yardım butonundan) platformu nasıl 
kullanabileceğinizle ilgili detaylı bilgiye erişebilirsiniz. 

http://pusula.beykent.edu.tr/theme/beykentv2/online-help/dosya/ogrenci_kullanim_
klavuzu.pdf



ÖĞRENCİ DEKANLIĞI
Donanımlı, yetkin ve başarılı bir dünya 
insanı olmak için akademik gelişimin 
yanında kişisel, kültürel ve sosyal 
gelişim de son derece önemlidir. 
Öğrencilerimizin, günümüz iş dünyasında 
ve kişisel yaşamlarında başarılı ve 
mutlu olmaları için gereken donanımı 
sağlayacak üniversite deneyimi, akademik 
zenginlikler ile birlikte öğrenci kulüpleri, 
sosyal sorumluluk projeleri, kişisel 
gelişim imkanları gibi birçok unsuru da 
barındırmalıdır. Bu farkındalıkla Öğrenci 
Dekanlığımızın çatısı altında kurulan 
birimlerimizle öğrencilerimize verimli, 
aktif ve kaliteli bir üniversite yaşamı 
sunmayı hedeflemekteyiz.  

Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerin ve 
mezunların üniversite ile bütünleştiği, 
kişisel, kültürel, sosyal ve profesyonel 
gelişimleri için üniversitenin her alanda 
desteğini hissettiği, sorunlarına rehberlik 
edilip çözümle buluşturulduğu, Beykentli 
olmanın gururunu ve mutluluğunu 
yaşadığı, verimli, aktif ve kaliteli bir 
üniversite yaşamı için gereken ortamı 
yaratmayı ve ilgili süreçleri sunmayı 
hedefleyen idari birimdir. Alanında uzman 
profesyonellerden oluşur. 

Bünyesindeki birimler ile kişisel ve 
profesyonel gelişim, kariyer koçluğu ve 
rehberliği, üniversite hayatına uyum, 
yönetime katılım, rehberlik ve çözüm, 
sosyal ve kültürel etkinlikler, kampüs 
yaşamına aktif katılım, uluslararası 
deneyim, engelsiz eğitim, sosyal 
sorumluluk gibi konularda artı değer 
yaratarak öğrencilerimizin üniversitenin 
sunduğu imkanlardan gereğince 
yararlanmasını, bireysel potansiyellerini 
en üst seviyeye çıkarmalarını ve 
üniversitenin en önemli birleşeni olarak 
hareket etmelerini amaçlar.  



KİŞİSEL GELİŞİM VE 
KARİYER MERKEZİ
Kişisel Gelişim ve Kariyer Merkezi olarak, 
öğrencilerimizin ve mezunlarımızın profesyonel 
ve kişisel gelişimini üniversiteye adım attıkları 
ilk andan başlayarak eğitim hayatları süresince 
ve mezuniyet sonrasında desteklemeyi ve iş 
hayatına hazırlanmaları için gereken donanımı 
sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla kariyer 
koçluğu ve rehberliği, eğitimler, seminerler, 
staj imkanları, CV ve ön yazı hazırlama 
desteği, öz gelecek hazırlama çalışması, 
mezun buluşmaları, sektör buluşmaları ve 
kariyer günleri gibi faaliyet ve projelerimizle 
yanınızdayız.

Kişisel Gelişim ve Kariyer Merkezimiz aracılığı 
ile,
•    Kariyer Koçluğu ve Rehberliği hizmetimiz 
ile kendinizi daha iyi tanıyıp güçlü ve zayıf 
yönlerinizin farkına varabilir, geleceğiniz ve 
kariyeriniz için olasılıklarınızı bilimsel yollarla 
ve uzmanlar eşliğinde değerlendirebilir, 
geleceğinize dair belirsizlikleri giderip 
kendinize net amaç ve hedefler koyup başarılı 
bir kariyer için güçlü adımlar atabilirsiniz,

•   Kişisel ve profesyonel gelişiminizin için 
uzmanlarımız tarafından tasarlanan ücretsiz 
eğitimlere katılıp kendinizi geliştirebilir, 
CV’nizi sertifika ve katılım belgeleri ile 
zenginleştirebilirsiniz,

•    CV hazırlamak, ön yazı yazmak, mülakatlara 
hazırlanmak gibi yetkinliklerinizi eğitimlerimiz 
ile geliştirebilirsiniz,

•    İş ve staj ilanlarımızı takip edip bu konuda 
rehberlik alabilirsiniz,

•    Öz gelecek hazırlama programımızdan 
yararlanıp kariyeriniz için gereken yetkinlikleri 
öngörerek eğitim hayatınızı planlayabilirsiniz,

•    Kariyer fuarı, kariyer günleri ve sektör 
buluşmalarımıza katılıp iş dünyasına ilk 
adımlarınızı atabilirsiniz,

•    Kariyerinizi destekleyen “Speaking Club” gibi 
aktivitelerimize katılabilirsiniz,

•    Eğitim gördüğünüz alanda başarılara imza 
atmış mezunlarımızla tanışabilir, mentorluk 
programımızdan yararlanarak onlardan birebir 
destek alabilirsiniz.

Kariyer koçluğu ve rehberliği için Öğrenci 
Dekanlığımıza uğrayıp randevu alabilir ya 
da odek@beykent.edu.tr adresinden bize 
ulaşabilirsiniz.



Çözüm Merkezi
Üniversite deneyiminde karşılaştığınız sorunların en kısa 
sürede, doğru bilgilendirme ve yönlendirme ile çözüme 
kavuşturulmasını hedefliyoruz. Problemlerinizin 
çözüme ulaşana kadar takip edildiği, bilgilendirici 
ve rehberlik edici problem çözme haritalarının 
hazırlandığı, süreç analizlerinin yapılıp sürdürülebilir 
çözümler için projeler ve yol haritalarının üretildiği, 
önleyici yöntemlerin geliştirildiği bir yapı sunuyoruz. 
Akademik ve sosyal uyum konusunda geliştirdiğimiz 
çalışmalar ile karşılaşılan sorunları en aza indirmeye 

çalışıyoruz. 
Çözüm merkezimiz Öğrenci Dekanlığımızın faaliyet 
alanına giren konularda etkili ve hızlı bir şekilde çözüm 
sunmayı diğer alanlarda ise en etkin çözüm için doğru 

rehberliği sağlamayı amaçlamaktadır.



Mezunlar Ofisi

Mezunlar Ofisi, mezunlarımızın üniversite ile olan iletişiminin devamını sağlamak, 
mezunlarımız arasındaki birlik beraberliği arttırmak ve onların desteklerini alarak 
mevcut öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Mezunlar Ofisi’nin sunduğu hizmetler:

Mezun Kariyer

Mezunlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimini destekleyerek ve iş hayatına 
hazırlanmaları için gereken donanımı sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla kariyer koçluğu 
ve rehberliği, eğitimler, seminerler, sertifika programları, CV ve ön yazı hazırlama desteği, 
prova mülakatlar, öz gelecek hazırlama çalışması, mezun buluşmaları, sektör buluşmaları 
gibi mezunlarımıza artı değer katacak projeler sunuyoruz.

Mentorluk Programı

Beykent Üniversitesi öğrencileri ile sektöründe başarılı işlere imza atmış mezunlarımızı 
bir araya getirerek, mezunlarımızın okul, kariyer ve iş hayatında edindikleri tecrübeler-
ini, Beykentli öğrenciler ile paylaşmalarını ve onları profesyonel hayata hazırlanmalarını 
sağlamayı amaçlamaktadır.

Mezun Panelleri

Mezun Panellerinde; farklı sektörlerde, farklı firmalarda çalışan mezunlarımız iş dünyası 
hakkında bilgi vermek, deneyimlerini paylaşmak için öğrencilerimizle bir araya geliyor. 
Mezunlarımızın kişisel deneyimlerini paylaştığı panellerde, öğrencilerimiz, sektörler ve 
firmalar hakkında bilgi sahibi olurken, mezunlarımızla birebir görüşme fırsatı buluyorlar.

Mezunlar Günü

Geleneksel Mezunlar Gününde; etkinliklerden haberdar olmak, eski günleri yad 
etmek, anıları canlandırmak, yeni haberleri almak ve Beykent’li ruhunu yaşatmak için 
mezunlarımızı bir araya getiriyoruz.



Engelsiz Yaşam Birimi     
      
Eğitim, sosyal yaşam ve kültürel alanlarda etkin bir şekilde yer alabilmeleri için 
geliştirdiğimiz projeler ile engelli öğrencilerimizin yanındayız.

Beykent Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerimizin eğitim öğretim 
hayatlarını uygun şartlarda sürdürebilmeleri ve üniversite olanaklarına etkin bir 
şekilde erişebilmeleri için gereken destek hizmetlerini sağlamayı amaçlıyoruz. Engelli 
öğrencilerimizin, akademik, sosyal, kişisel ve mesleki hedeflerini belirlemeleri ve 
gerçekleştirmeleri için destekleyici bir üniversite ortamı oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (BUZEM)

BUZEM bünyesinde açılan programlar, ulaşım sorunları yüzünden ön lisans, lisans ve 
yüksek lisans eğitimi alamayan engelli öğrenciler için eşit şartlarda derslere katılma 
imkânı sunmaktadır.
Detaylı Bilgi İçin: http://buzem.beykent.edu.tr/

Görme Engelli Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler:

Beykent Üniversitelerinde kütüphanelerinde bulunan bilgisayarlara görme engelli 
öğrenciler özel JAWS programlı bilgisayarlar temin edilmiştir. Ekran okuma ve doküman 
okuyucu sistemi ile görme engelli öğrencilerimiz bilgisayar kullanımı ve internet 
erişimini kolaylıkla gerçekleştirmektedirler.

Bize Katılın, Engelleri Birlikte Aşalım

Engelli öğrencilerimize yönelik fikir ve projeleriniz ile bize destek verebilir, dekanlığımızın 
bu konudaki projelerinde gönüllü olabilirsiniz. Konu ile ilgili odek@beykent.edu.tr 
adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Engelsiz Yaşam Birimi Yönergemize internet sitemizden ulaşabilirsiniz.



Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları

Öğrencilerimize, kaliteli akademik kadromuzla seçkin bir eğitim sunmanın yanında 
zengin bir sosyal ve kültürel üniversite deneyimi sağlıyoruz. 
Üniversitemizde aktif olarak etkinlik düzenleyen çok sayıda ve nitelikli öğrenci kulübü ve 
topluluğumuz var. Bu kulüp ve topluluklarımızın her biri kendi alanlarında çok önemli 
projeler üretiyor ve büyük başarılara imza atıyorlar. 

Öğrencilerimizin, günümüz iş dünyasında ve kişisel yaşamlarında başarılı ve mutlu 
olmaları için gereken donanımı sağlayacak üniversite deneyimi, akademik zenginlikler 
ile birlikte öğrenci kulüpleri, sosyal sorumluluk projeleri, kişisel gelişim imkanları gibi 
birçok unsuru da barındırmalıdır. Mezun olduğunuzda özgeçmişinizin önemli bir 
bölümünü öğrenci kulüp ve topluluklarında yaptığınız faaliyetler, aldığınız roller ve 
geliştirdiğiniz ilgi alanları oluşturacaktır. Eğitim gördüğünüz alanı, hayat deneyimlerinize 
ve tercihlerinize yansıtmanız iş dünyasında size öncelik sağlayacaktır. Bu farkındalıklarla 
sizlere kendi akademik bölümünüzle ilgili mesleki kulüplere ve en az bir kişisel gelişim 
ve hobi kulübüne üye olmanızı ve orada aktif bir şekilde rol almanızı öneriyoruz. Bunun 
yanında üniversite hayatınızın en unutulmaz anılarını ve en sıkı dostlukları öğrenci 
kulüp ve topluluklarında deneyimleyeceğinizi düşünüyoruz. Öğrenci kulüpleri hakkında 
bilgi almak, üye olmak, proje geliştirmek, yeni bir kulüp yapılandırmak için Öğrenci 
Dekanlığımıza başvurabilirsiniz.



Türk Dünyası Kültür Kulübü Tiyatro Kulübü
Hukuk Kulübü İnşaat Mühendisliği Kulübü
Sinema Kulübü Fotoğraf Kulübü
Müzik Kulübü İletişim Kulübü
Satranç Kulübü Gezi Kültür Kulübü
Gençlik ve Tarih Kulüpleri Hoşgörü ve Yardımlaşma Kulübü
İşletme Kulübü Uluslararası İlişkiler Kulübü
Uluslararası Ticaret Kulübü Yönetim Bilişim Sistemleri Kulübü
Mimarlık Kulübü Mikrofon Kulübü
Televizyon Kulübü Trabzonspor Kulübü
Dans Kulübü Model United Nations Kulubü
Tekstil ve Moda Tasarımı Kulübü Sosyal Sorumluluklar Kulübü
Okçuluk Kulübü Endüstri Mühendisliği Kulübü
Genç Girişimciler Kulübü Çeviri Kulübü
Bilgisayar Kulübü Turizm Kulübü
Uluslararası Etkinlikler Kulübü Mizah Kulübü
Spor Kulübü Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Kulübü
Kimya Mühendisliği Kulübü Bankacılık ve Finans Kulübü
Psikoloji Kulübü Doğa Sporları Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü Dil ve Edebiyat Kulübü
Sosyoloji Kulübü Siyaset ve Demokrasi Kulübü
Sosyal Medya Kulübü Ekonomi Kulübü
Hayvanseverler Kulübü BÜ Fenerbahçeliler Birliği Kulübü
UltrAslan Beykent Üni Kulübü Beykent Üni BJK Kulübü
IEEE Kulübü

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ



ULUSLARARASI DEĞİŞİM İMKANLARI

Erasmus + değişim programı aracılığı ile 
Beykent Üniversitesi öğrencileri Avrupa’nın 
saygın üniversitelerinde eğitim alma imkanına 
sahiptirler. Toplam 22 ülkede 108 üniversite ile 
Erasmus + anlaşmamız bulunmaktadır. 

Üniversitemiz öğrencileri, Erasmus + programı 
kapsamında 2. sınıftan itibaren, Avrupa 
Birliği’ne üye ülkelerdeki seçkin üniversitelerle 
imzaladığımız değişim anlaşmaları kapsamında, 
eğitimlerini 1 yarıyıl ya da 1 yılını yurtdışında 
geçirebilmektedirler. 

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da 
doktora programlarımızda okuyan 
öğrencilerimiz Erasmus+ programından 
yararlanabilmektedirler. Programa başvuruda 
bulunabilmek için, öğrencilerin kayıtlı 
oldukları okullarda minimum 1 dönem eğitim 
görmeleri ve not ortalamalarının oluşmuş 

olması gerekmektedir. Programa başvurmak 
için tek şart, ön lisans, lisans öğrencilerimiz 
için ağırlıklı not ortalamasının en az 2,20, 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz için 
ağırlıklı not ortalamalarının en az 2,50 olması 
gerekmektedir. Değerlendirme %50 Erasmus 
İngilizce Sınavı Notu, %50 Transkript notu 
dikkate alınarak yapılmaktadır.

Erasmus+ programından faydalanacak 
öğrenciler Erasmus hibesi almaya hak 
kazanmaktadırlar. Hibe tahsisleri yıldan yıla 
değişiklik göstermektedir. AB üyesi ülkeler 
yaşam standartları ve pahalılık endekslerine 
göre dört farklı gruba ayrılarak, her bir 
kategorideki ülkeler için farklı hibe tutarlarının 
verilmesi uygun bulunmuştur.



“Farabi Değişim Programı” olarak 
adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında 
Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, 
üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri 
bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans 
ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan 
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve 
öğretim üyesi değişim programıdır. Beykent 
Üniversitesinin toplamda 19 Farabi anlaşması 
bulunmaktadır. Farabi Programı kapsamında 
öğrencilerimiz Türkiye’nin her yerindeki 
yükseköğretim kurumlarında 1 veya 2 dönem 
eğitim alma hakkına sahiptirler.  Ön lisans 
ve lisans programlarının hazırlık ve birinci 
sınıfında okuyan öğrenciler, yüksek lisans 
ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel 
hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları 
ilk yarıyıl için Farabi değişim programından 
yararlanamazlar. Programa başvuruda 
bulunabilmek için, öğrencilerin kayıtlı oldukları 
okullarda minimum 1 dönem eğitim görmeleri 
ve not ortalamalarının oluşmuş olması 
gerekmektedir.

Farabi programından faydalanabilmek 
için önlisans ve lisans öğrencilerinin genel 
akademik ortalamalarının en az 2.0 / 4 olması 
gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri için genel akademik ortalama en az 
2.5 / 4 olmalıdır.

Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili 
Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli 
öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve 
her bir program için not ortalamaları sıralanarak 
seçim yapılır. Gidilecek yükseköğretim kurumu 
tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-
öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru 
şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin 
not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan 
yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı 
dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate 
alınarak, her bir program için öğrencilerin 
ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim 
gerçekleştirilir.

Mevlana Değişim Programı, 
yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim 
kurumları ile yurtdışında eğitim veren 
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve 
öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi 
amaçlayan bir programdır. Bu program 
sayesinde, öğrencilerimiz Amerika’dan 
Rusya’ya, Kore’den Çin’e dünyanın her yerindeki 
üniversitelerde farklı kültürlerle buluşup, eğitim 
alabilirler. Değişim programına katılmak isteyen 
öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim 
için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en 
fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim 
kurumlarında ders vermek üzere programdan 
faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın 
bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim 
elemanları Türkiye’deki yükseköğretim 
kurumlarına program kapsamında gelerek 
eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler. 
Üniversitemizin dünyanın farklı ülkelerinde 13 
Mevlana anlaşması bulunmaktadır.

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve 
birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve 
bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek 
lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime 
başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan 
faydalanamazlar. Programa başvuruda 
bulunabilmek için, öğrencilerin kayıtlı oldukları 
okullarda minimum 1 dönem eğitim görmeleri 
ve not ortalamalarının oluşmuş olması 
gerekmektedir.



Free Mover (Misafir Öğrenci) 
Programı; Lisans eğitimi alan üniversite 
öğrenciler, yurtdışında başka bir üniversitede  
bir dönem veya bir akademik yıl için 
dönem / yıllık ücreti ödeyerek (hem kendi 
üniversitelerine hem de misafir olacakları 
üniversiteye) misafir öğrenci statüsünde 
öğrenim görebilirler. Misafir öğrenciler bütün 
bölüm ve fakültelerden ders seçebilirler.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler; Beykent 
Üniversitesi yalnızca Türkiye’de değil, tüm 
dünyada tanınır uluslararası bir marka olma 
yolunda hızla ilerlemektedir.2014 – 2015 Eğitim 
Öğretim yılı itibari Üniversitemizde kayıtlı olan 
yabancı uyruklu öğrenci sayısı 800’ün üzerine 
çıkmıştır. 

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler 
(Ön Lisans ve Lisans)

• Başvuru Formu

• Lise diploması aslı

• Lise diplomasının Türk liselerinden alınan 
diplomalara denk olduğunu gösteren ve 
TC Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki 
Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak “Denklik 
Belgesi” aslı.

• Pasaportun fotokopisi (öğrenim vizesi işlenmiş 
olmalıdır) Pasaport fotokopilerinin yanı sıra; 
Türk Vatandaşlığı olan öğrencilerin Kimlik kartı, 
Mavi kartı olan öğrencilerin de Mavi Kartlarını 
getirmeleri gerekmektedir.

• 2 adet renkli vesikalık fotoğraf



SAĞLIK, KÜLTÜR, SPOR 
DAİRE BAŞKANLIĞI

Sağlık
Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerimizin 
beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları 
tedavi etmek, sağlık konusunda eğitici, 
bilinçlendirici ve yönlendirici hizmet verirken 
aynı zamanda hasta haklarını da gözetmek amaç 
edinilmiştir.

Öğrencilerimiz; üniversite kimlik kartları ile 
başvurarak ücretsiz muayene olabilir, sağlık 
danışmanlığı ve acil yardım hizmetinden de 
ücretsiz yararlanabilirler.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

1.Öğrencilerin ve personelin; sağlık düzeylerinin 
değerlendirilmesi, sağlık sorunlarının 
belirlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesine 
yönelik araştırmalar yapılmaktadır.

2. Bulaşıcı hastalıklardan korunma amaçlı, gıda 
birimlerinde çalışan personelimizin taşıyıcı 
hastalık muayene ve tetkikleri yaptırılmaktadır.

3 .Koruyucu aşılama hizmetleri yürütülmektedir.

4. Dünya ve ülkemiz sağlığını tehdit eden bulaşıcı 
hastalıklarla ilgili bilgiler verilerek, gerekli 
önerilerde bulunulmakta ve korunma amaçlı 
bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir.

5. Üniversitemiz spor takımlarının sağlık 
kontrolleri yapılmaktadır. Spor yapmaya engel 
bir durum olup olmadığı tespit edilerek sağlık 
raporları verilmektedir.

6. Periyodik personel muayeneleri ve işe 
girişlerle ilgili sağlık muayeneleri yapılmaktadır.

7. Sağlıkla ilgili; çeşitli konularda 
gerçekleştirdiğimiz eğitim ve bilgilendirme 
seminerleri web sitemizde duyurulmaktadır.

Kültür
Üniversitemizde eğitim-öğretim çalışmalarının yanın-
da, güncel konuları içeren, önemli gün ve haftalarda, 
bilim, sanat, kültür ve felsefe konularında ünlü sanatçı, 
uzman ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çeşitli 
konularda konferanslar düzenlenmektedir.

Üniversitemiz yönetimi; ülke sorunlarına son derece 
önem vermektedir. Üniversite; özgün bir yaşam çizer 
ve öğrenci bu özgün yaşam içerisinde kendini keşfeder. 
Üniversitemizin temel aldığı  değerler öğrencilerimizin; 
çevresine duyarlı, toplum yararını kişisel çıkarlarının 
üstünde tutan, aile ve millet sevgisi ile dolu, hür, bilimsel 
düşünce gücüne erişmiş, geniş bir dünya görüşüne 
sahip, insan haklarına saygılı, ilgi ve  yetenekleri 
yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap 
verecek aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu 
sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel 
kültürüne sahip bireyler olarak yetişmeleridir.

Öğrencilerimize, akademik bilgilerin yanında sosyal 
sorumluluk bilinci de verilmektedir. Üniversitemizde 
kurulan her öğrenci kulübü, öğrencilerimiz tarafından 
bu şekilde algılanıp ülke ve dünya sorunlarına 
duyarlılığı arttırıcı etkinlikler düzenlenmektedir.

Öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve bölüm başkan-
lıkları; Türkiye ve dünya gündemini dikkate alarak, 
üniversitemiz bünyesinde panel, eğitim, konferans, 
seminer ve tören gibi çalışmalar düzenlemektedir. Bu 
çalışmalarda öğrencilerimiz; gündemi takip etmekte, 
konuları yakından irdeleme ve çözüm önerileri üretme 
fırsatı yakalamaktadır.



Spor Tesisleri
Beylikdüzü Spor Salonu

Spor tesislerinden yalnızca Beykent Üniversitesi öğrenci ve çalışanları yararlanabiliriler. 
Bu nedenle spor salonu, yüzme havuzu, fitness gibi tesislere girişte sizden istendiğinde 
kimliğinizi göstermeniz gerekmektedir.

Beylikdüzü yerleşkemizde bulunan spor salonumuz; futbol dışındaki diğer sportif etkin-
likler için Salı ve Perşembe, Cuma günleri 18.00–19.30 saatleri arasında öğrencilerimizin 
kullanımına açıktır. Spor salonumuzda basketbol ve voleybol takımlarımız çalışma yap-
maktadır. Bu çalışmalarda, kendi takımınızı oluşturarak okul içindeki turnuvalara katıla-
bilirsiniz.

Ayazağa Spor Salonu

Ayazağa yerleşkemizdeki spor salonu 
ise 12.00- 14.00 ve 16.00–18.00 saatleri 
arasında öğrencilerimizin kullanımına 
açıktır. Bu spor salonu içerisinde; masa 
tenisi bulunmaktadır.

Spor Salonu Kullanım Kuralları

1) Spor tesislerinde sigara içilmez.

2) Salona yalnızca spor ayakkabı ile girilir.

3) Salonda futbol oynanmaz.

4) Kullanılan toplar oyun bitiminde iade 
edilir.

Yüzme Havuzu

Yüzme havuzu 25 metre uzunluğunda 
yarı olimpik ölçülere sahiptir. Havuzumuz, 
belirtilen saatlerde ve belirtilen kurallara 
uygun olarak üniversitemiz öğrenci ve 
personelinin kullanımına açıktır.

Havuz Kullanım Saatleri

Pazartesi 17.30–20.00, Perşembe 16.00–
20.00 saatleri arasındadır. Tüm öğrenci ve 
personelimize ücretsizdir.

Havuz Kullanım Kuralları

1) Havuza mutlaka bone ile girilir.

2) Havuza girmeden önce duş alınır.

3) Havuzda takım çalışmaları yürütülüyorsa 
boş kulvarlar kullanılır.

4) Yüksek sesli konuşmadan ve tehlikeli 
olabilecek davranışlardan kaçınılır.

Açık Mini Futbol Halı Sahası

Önceden Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığından randevu almak koşulu 
ile hafta içi her gün 16.30–18.00 saatleri 
arasında üniversite öğrencilerinin 
kullanımına açıktır.



Şampiyonlara Katılın

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın yönetiminde 
basketbol, futbol, voleybol, kürek, eskrim ve daha birçok 
alanda Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası başarılar 
da dahil olmak üzere çok sayıda başarıya imza atmış 
olan takımlarımızda yer alabilir, profesyonel anlayış ve 
amatör ruhu bir arada yaşayabilirsiniz. Alanında uzman 
koçlarımız ve eğitmenlerimiz eşliğinde antrenmanlara 
katılabilir üniversite hayatınıza takım ruhu, zindelik ve 

sağlık katabilirsiniz.  



Grup çalışmaları için ise yerleşkelerimizde 
sağladığımız “etüt” salonları tercih edilmelidir.
Kütüphanelerimiz bulundukları yerleşkenin 
eğitim programlarına göre çalışma saatlerini 
düzenlemektedir.

Akademik Dönemde Çalışma 
Saatlerimiz

Ayazağa Yerleşkesi 
08.30-17.30 (Etüt Salonu bulunmaktadır.)

Beylikdüzü Yerleşkesi

Hafta İçi: 08.30-21.30
(Etüt Salonu bulunmaktadır)

Taksim Yerleşkesi

Hafta İçi : 10.30-21.30
C.tesi : 09.00-17.00

Yaz Dönemi tüm kütüphanelerimizin çalışma 
saatleri: 08.30-17.30

Yerleşke Kütüphanelerimiz

Ayazağa, Taksim ve Beylikdüzü
Yerleşkelerimizde üç kütüphane ile hizmet 
vermekteyiz.

Kütüphane Hizmetleri

Üniversitemizde eğitim, öğretim ve araştırma 
faaliyetlerini desteklemek amacıyla her türlü 
bilgi kaynağı kullanıcılarımıza sunulmaktadır. 
Öğrencilerimizin derslerinde kullanacakları 
kaynakların temini, projelerini destekleyen 
bilgilere ulaşmaları için hizmet vermekteyiz.

KÜTÜPHANE VE ÖĞRENME 
KAYNAKLARI MERKEZİ

Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin 
gerektirdiği her türlü bilgi kaynağının sağl-
anması ve hizmete sunulması, kullanıcıların 
bilgi hizmetlerinden etkin bir şekilde yara-
rlanması için Daire Başkanlığımıza bağlı üç 
kütüphane ile farklı yerleşkelerde hizmet 
vermekteyiz.

Üniversitemizin kuruluşundan itibaren hiz-
met veren kütüphanelerimiz, üniversitenin 
akademik yapısı ve araştırma alanlarını dik-
kate alarak büyüme politikası izlemekte, 
aynı zamanda öğrencilerine yönelik sosyal 
ve kültürel faaliyetleri kütüphane kaynak-
larıyla desteklemektedir.

60 bin basılı kitap, 130 bin elektronik 
kitap, 15 veri tabanı, 15 bin elektronik 
dergi ve 18 basılı dergi koleksiyonu bu-
lunan kütüphanelerimiz, öğrencilerine 
ilgilendikleri alanlarda geniş imkanlar sun-
maktadır. Elektronik kaynaklarımız mobil 
cihazlarla uyumludur ve kaynaklara uzak-
tan erişim imkanı bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin, bulundukları yerleşedeki 
ders kaynaklarını temin etmeleri ve 
araştırma yapabilmeleri için düzenlenen 
kütüphanelerimizden tüm öğrencilerimiz 
üyelik yoluyla hizmet alabilmektedir. 
Öğrenci kimlik kartlarıyla yapılan 
üyelikler, kütüphane kaynaklarının ödünç 
verilebilmesi için gereklidir.

Öğrencilerimizin bireysel olarak araştırma, 
ders çalışma, sınavlara hazırlanma gibi 
durumlarda kütüphanemizden beklentisi 
kütüphanenin sessiz bir çalışma ortamı 
sağlaması olmalıdır. Bu nedenle, kütüphane 
kavramının bilinciyle öğrencilerimiz bu 
konuya hassasiyetle yaklaşmalıdır. 



Ödünç-İade Hizmeti:

Kütüphanemiz ödünç-iade hizmetini internet tabanlı program üzerinden yapmaktadır. 
Ödünç iade politikamız kütüphane yönergemizde belirtilmiştir. 

İade sürelerinin takibi sağlıklı şekilde yapılarak üyelerimizin şifreleriyle kendi kütüphane 
hesaplarını kullanabilmeleri sağlanmıştır.

Veritabanlarına Uzaktan Erişim: 

Üniversitemizin üye olduğu veritabanlarına kampüs dışından da erişim sağlanmaktadır. 
Üniversitemiz öğrencilerinin kaynaklara uzaktan erişimi için gerekli olan bilgiler için 
hazırlanan dosya kütüphane web sayfamızda bulunmaktadır.

Akademik Açık Erişim Sistemi:

Öğrencilerimiz web sayfamızda bulunan bu sistemi kullanarak, akademisyenlerimizin 
ürettiği bilimsel çalışmaları takip edebilmektedir.

Görme Engelli Öğrencilere Yönelik Hizmetler:

Görme Engeli bulunan öğrencilerimiz için kütüphanemizde yararlanacakları Ekran 
Okuma Programı ve Doküman Okuyucu cihazı bulunmaktadır. Bu programlar sayesinde, 
öğrencilerimiz bilgisayarı yardım almadan kullanabilmekte, basılı kütüphane kaynaklarını 
ekran okuyucu sayesinde istediği zaman sesli dinleme özelliğiyle dinleyebilmekte veya 
kayıt edebilmektedir.



BURSLAR VE İNDİRİMLER

ÖSYM Burslarının Devamı
Beykent Üniversitesi’nin burslu programlarına 
yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar 
karşılıksız olup, başarı durumuna bakılmaksızın 
öğrenim hayatı boyunca devam eder. Burslu 
öğrenciler bir başka bölüme yatay geçiş 
koşullarını taşıdıkları takdirde burslu olarak 
geçebilirler. 

LYS’de Alanında Başarılı Olan, Sıralamaya 
Giren Öğrencilere Yönelik Burslar

2015 LYS puan sıralamasında, yerleşeceği 
bölümün puan türünde Türkiye genelinde 
(Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) ve Mütercim-
Tercümanlık (Rusça) ile İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümleri dışında) ilk 1000’e giren, burslu 
veya ücretli lisans bölümlerini tercih eden, 
Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen 
ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere, her yıl 9 ay 
süreyle 800 TL nakit burs, ücretli programları 
tercih edip ilk 1000’e girenlere ayrıca %100 
indirim uygulanacaktır. 

2015 LYS puan sıralamasında, yerleşeceği 
bölümün puan türünde Türkiye genelinde 
ilk 100.000’e giren, ücretli lisans bölümlerini 
(uzaktan öğretim hariç) tercih eden, Beykent 
Üniversitesi’ne ÖSYM tarafından yerleştirilen 
ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim 
süreleri boyunca ve kesintisiz %20 başarı bursu 
verilecektir. Karşılıksız olan öğretim bursları 
gibi nakit olarak ödenen aylık başarı bursları da 
karşılıksızdır.

Akademik Başarı Bursları

Üniversitemiz burs yönergesi uyarınca bölüm/
program sınıf birincilerine, bir sonraki eğitim-
öğretim yılında geçerli olmak üzere ve 1 yıl süre 
ile  %50 oranında karşılıksız burs verilir

Spor ve Sanat Bursu 

Beykent Üniversitesi Burs Yönergesi 
uyarınca Üniversitemiz bünyesindeki 
sanat ve spor dallarında (milli sporculara) 
başarı gösteren öğrencilere, %50 oranında 
karşılıksız burs verilir.  

Beykent Üniversitesi’nde çift anadal ve 
yandal programları ücretsizdir.

Kardeş Bursu

Aynı eğitim öğretim yılında eğitim gören 
kardeşlerin her birine %10 kardeş indirimi 
yapılır.

Uluslararası Bakalorya Diplomasına 
Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar 

Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip 
olup, Üniversitemizi tercih eden ve kesin 
kayıt yaptıran öğrencilere Bakalorya 
derecesine göre; 
40 ve üstü olanlara %100, 
35-39 arası olanlara %75, 
30-34 arası olanlara %60, 
24-29 arası olanlara %25, 
23 ve aşağısı olanlara %10 oranında eğitim-
öğretim ücretinden indirilmek üzere burs 
verilir.

Beykent Eğitim Kurumları Mezunlarına 
Yönelik Burslar

Beykent Eğitim Kurumlarından mezun 
olarak, Üniversitemizde eğitim-öğretim 
gören öğrencilerden, üniversite öncesi 
Beykent Eğitim Kurumlarında 
3 tam yıl okuyanlara %10,
6 tam yıl okuyanlara %20 ve 
8 tam yıl okuyanlara %25 oranında eğitim-
öğretim ücretlerinden indirilmek üzere 
burs verilir. 



Beylikdüzü Yerleşkesi Konukevi 

Beylikdüzü Yerleşkesi Konukevi, öğrencilere 
klasik öğrenci yurdu anlayışından uzak; 
çağdaş, güvenilir, modern ve rahat bir 
ortamda konaklama imkanı sunuyor.

Konukevimiz 84 bağımsız daireden 
oluşmaktadır. Fitness alanı, TV salonu, etüt 
odası, oyun odası ve çamaşırhane ortak 
kullanım alanı olarak düzenlenmiştir. Her 
daire 3 oda, Amerikan mutfaklı salon ve 
banyodan oluşmaktadır. Daireler 3 kişilik, 
odalar ise tek kişilik olarak düzenlenmiştir. 
Tek kişinin konaklayabildiği 1+1 daireler de 
mevcuttur. Buzdolabı, aspiratör, set üstü 
ocak, microdalga fırın, tv, uydu receiver 
ve kumandası, tv altı rafı, koltuk takımı, 
sehpa, yemek masası ve sandalyeleri, 
mutfak dolabı, elbise dolabı, çalışma 
masası, kitaplık, çalışma masası sandalyesi, 
komidin, ayakkabılık, bazalı yatak, yatak 
koruyucu, yastık, yorgan, nevresim takımı, 
çarşaf, yastık kılıfı, telefon, modem cihazı 
bulunmaktadır. Dairelerde Digitürk 
hizmetinden ve ortak alanda Lig TV’ den 
ücretsiz yararlanılmaktadır. Ayrıca haftada 
bir defa tüm dairelerde ücretsiz damacana 
su hizmeti verilmektedir. Dairelerimizde 
kışın merkezi yerden ısıtma sistemi ile 
ısınma sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz 
7/24 sıcak sudan faydalanmaktadırlar. 
Konukevimizde 24 saat güvenlik hizmeti 
verilmektedir.

BARINMA
Beykent Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi ve 
Beylikdüzü Yerleşkesi Konukevleri; öğrencilerimize 
kendilerini evlerinde hissedebileceği rahatlık, 
güven ve konforu sunmaktadır.

Ayazağa Yerleşkesi Konukevi

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşke-
si’ne yürüme mesafesinde olan konukevi; 121 
oda ve 242 kişilik kapasitesi, modern mimarisi ve 
lüks donanımıyla 2008-2009 yılı Akademik Döne-
minde misafirlerimizin hizmetine açılmıştır. 
Beykent Üniversitesi Konukevi, kişiye özel sunu-
lan lüks donanımı ile misafirlerin yaşam kalitesini 
yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Konukevindeki modern odalarımızda; kişiye 
tahsis edilen yatak (yastık, yatak koruyucu, yatak 
örtüsü, battaniye, çarşaf, nevresim takımı) mini 
buzdolabı, klima, televizyon, uydu alıcısı ve ku-
mandası, elbise dolabı, masa, çalışma sandalyesi, 
optik aydınlatma ünitesi bulunmaktadır.

Beykent Üniversitesi Konukevi’nde Fitness salonu, 
lobby, bahçe alanı, oyun alanı, yemekhane ve 
çamaşırhane ortak kullanım alanı olarak düzen-
lenmiştir. Merkezi klima sistemi ve soğutma 
sistemi olup, 7/24 sıcak su kullanılabilmektedir. 
Tüm odalara haftada 1 gün ücretsiz damacana su 
verilmektedir. Odalarda Digitürk yayını bulun-
makta olup orta alanlarda lig tv yayını vardır. 
Günün belli saatlerinde konukevi ile üniversite 
arası ücretsiz servis hizmeti bulunmaktadır. 24 
saat güvenlik hizmeti verilmekte olup, kesintisiz 
internet bağlantısı sayesinde misafirlerimiz mutlu 
bir eğitim için evlerinde buldukları huzur ve 
güveni yaşamaktadır.
Konukevi Müdürü
Selçuk GAZİGİL
E-Mail: selcukgazigil@beykent.edu.tr

Tel: 0212 332 22 73-74
Fax: 0212 332 22 52

Adres: Dereboyu Cad. No:47 34396 Ayazağa Köyü  (eski 
kalem fabrikası yanı) Ayazağa - Sarıyer/ İstanbul

Songül Gümüşboğa
e - mail: songulgumusboga@beykent.edu.tr

Gülşah Öğüt
e- mail: gulsahogut@beykent.edu.tr

Tel: 0 212 872 63 22 –       0212 873 76 60
Faks: 0212 873 76 61 

Adres: Cumhuriyet Mah. Şimşek Sok. 
Beykent Sit. 31. Blok İç Kapı No:8 34500
Büyükçekmece / İstanbul
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