Sevgili Gençler,
Eğitim ve öğretim hayatınızın önemli bir dönemecine girmiş bulunuyorsunuz.
Okumak istediğiniz bölüm ve üniversite seçimi için yapacağınız tercihler, alacağınız
kararlar geleceğinizin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak. Bu süreçte sizin işinizi bir nebze kolaylaştırabilmek ve hayatınıza yön verme çabalarınıza destek olabilmek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi hakkındaki düşüncelerimi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum:
Öncelikle belirtmeliyim ki Boğaziçi benim için çok özel bir yer. Uzun yıllardır
araştırmalarımı biyo-medikal alanında sürdürüyorum ve araştırma hayatımın özellikle
doktora ve sonrası döneminde yurtdışında bulundum. 1995 yılında Japonya’da dünyanın önde gelen mekatronik laboratuvarlarından birinde araştırmalarımı sürdürürken
Boğaziçi Üniversitesinden öğretim üyeliği için davet aldığımda, bu daveti tereddütsüz kabul ettim. Çünkü 1982-1988 yılları arasında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bölümünde öğrenciyken Boğaziçi Üniversitesi benim için sadece bir okul değil aynı
zamanda bir ev olmuştu. Bu teklifi 1986 yılında yüksek lisans ve doktora çalışmalarım
için Vanderbilt Üniversitesine gittiğimden beri yuvaya dönüş fırsatı olarak gördüğüm
için Boğaziçi’nde hoca ve araştırmacı olma teklifine hemen evet dedim.

Öğrenci olduğum yıllarda ve sonrasında Boğaziçi Üniversitesini hep bir ev gibi
düşündüysem bunun temel nedeni, okulumuzda insana koşulsuz şartsız gösterilen
sevgi ve saygı olmuştur. Öğretim üyeleriyle, çalışanlarıyla, öğrencileriyle kurulan ilişkilerde hep “seni sen” olarak gören bir anlayışın yaygın olduğunu gözlemlemişimdir. Dolayısıyla size üniversitemizin hem insan ilişkileri açısından hem de kültürel ve
sosyal anlamda kişisel gelişime yaptığı katkıların emsalsiz olduğunu çok büyük bir
iç rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu durum neden mi çok önemli? Çünkü eğitim sadece
sınıfta olmuyor. Bir filmi seyrederken, bir konseri dinlerken, bir konuşmayı izlerken,
yurtta bir arkadaşınla sohbet ederken, derse kayıt yaparken dahi çok şey öğreniyorsun... Bütün bunlar üniversite sonrası hayatta karşılaşılabilecek birçok güçlükle ve
sorunla baş edilebilmesi için insanı çok donanımlı bir hale getiriyor. Dolayısıyla ister yönetici olsun, ister sanatçı, ister akademisyen bütün mezunlarımız okulumuzda
edindikleri özgüven ve donanım sayesinde girdikleri ortamlarda başarılı olabiliyor ve
kendi yolunu kendi çizebiliyor.
Sözün özü Boğaziçi Üniversitesi sadece dünya çapındaki öğretim kadrosuyla, eşi
bulunmaz öğrenci kalitesiyle ve derin araştırma altyapısıyla bir tercih noktası değildir.
Üniversitemiz aynı zamanda emsalsiz genişlikteki kulüp faaliyetleriyle ve zengin kültürel yaşamıyla da fark yaratır. Böylelikle de bilimsel akılla sosyal aklın ahenk içerisinde
yan yana geldiği ve harmanlandığı, dünyadaki ender eğitim kurumlarının başında gelir.
Akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkıda bulunmak sizler için de bir amaçsa Boğaziçi Üniversitesinin bu yönde
sunduğu fırsatları keşfetmek üzeresiniz. Üniversiteli olma yolunda hazırlandığınız bugünlerde sizlere kolaylıklar ve üstün başarılar dilerim.
Sevgi ve selamlarımla,
Prof. Dr. Mehmed Özkan ’86
Rektör

1863 yılında temelleri atılan Boğaziçi Üniversitesi, 150 yıldır
eğitim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor.
Kurucular

Geçmişten
Bugüne
Boğaziçi
Üniversitesi
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Boğaziçi Üniversitesinin temelleri 1863
yılında bir eğitmen, mucit, teknisyen ve
mimar olan Dr. Cyrus Hamlin ile tanınmış hayırsever ve zengin bir tüccar olan
New Yorklu Mr. Christopher Rheinlander
Robert tarafından Birleşik Devletler sınırları dışındaki ilk Amerikan koleji olan
Robert Kolejinin İstanbul’da kurulması
ile atılmıştır.
Mr. Robert finansal yükü üstlenirken, Dr.
Hamlin ise Birleşik Devletlerden kaynak
sağlayarak Koleji kurma sorumluluğunu
eline almıştır. Yeni kurulan Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda,
Kolejin kapıları ırk, milliyet, din gözetilmeksizin önyargısızca ve ayrım yapılmadan tüm öğrencilere açık olmasına, hiçbir
koşulda herhangi bir politik eğilim göstermemesine, hiçbir politik düşünceye
dahil olmamasına ve eğitim dilinin İngilizce olmasına karar verilmiştir.
Bağışlar ve yardımlarla finanse edilen Robert Kolejin ilk binası Hamlin Hall’un inşaatı 1871 yılında tamamlanmıştır. Bugün
Güney Kampüs dediğimiz kampüsteki
tüm tarihi binalar Birinci Dünya Savaşından önce inşa edilmiş ve inşalarında kampüste bulunan ocaktan çıkarılan mavi kireçtaşı kullanılmıştır.
Zaman zaman ciddi finansal kaynak sıkıntısı çeken Robert Kolejin ekonomik durumu, 1930’lu yıllarda savaş öncesi Türkiye
ekonomisinden ve Birleşik Devletlerdeki
ekonomik krizden oldukça etkilenmiştir.
İkinci Dünya Savaşında Türkiye’nin tarafsızlığını korumasına rağmen, savaş sona
erene kadar pek çok problem çözümsüz
kalmıştır. 1960’lara gelindiğinde Robert

Akademinin bugün Güney Kampüs olarak bilinen Hisar Kampüsünü tamamen
yükseköğrenime bırakarak, Arnavutköy'deki kampüse taşınması, oradaki
Amerikan Kız Koleji ile karma bir eğitim
kurumu oluşturacak şekilde birleşmesi
düşünülmeye başlanmıştır.
Mart 1971'de dönemin başkanı Dr. Everton, Robert Kolejin üzerine herhangi bir
kampüs üzerinde bağımsız bir üniversitenin kurulması için Türk hükümetini
teşvik eden önergenin 26 Ocak 1971'de
Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiğini açıklamıştır. Çalışmalar 1971 yazında
sonuçlandırılmıştır. Binaları, kütüphanesi, laboratuvarları, tüm imkanları ve personeliyle 118 dönümlük bugünün Güney
Kampüsü 10 Eylül 1971'de tamamen Türk
hükümetinin üzerine geçmiştir. Boğaziçi
Üniversitesi, yüz yıldan fazla Robert Kolejinin kampüsü olarak kullanılan alana
resmi olarak kurulmuştur.
Robert Kolej mezunu olan Prof. Dr. Aptullah Kuran, Üniversitenin ilk rektörü
olmuştur (1971-1979). Prof. Dr. Kuran'ın
yerini önce Prof. Dr. Semih Tezcan devralmış (1979-1981) daha sonra da Prof.
Dr. Ergün Toğrol rektör olmuştur (19811992). 1992'de rektör seçilen Prof. Dr. Üstün Ergüder 2000 yılında görevini Prof.
Dr. Sabih Tansal'a bırakmıştır. 2004-2008
yılları arasında rektörlük görevini Prof.
Dr. Ayşe Soysal yürütmüştür. 2008-2012
yılları arasında Prof. Dr. Kadri Özçaldıran
rektör olmuştur. 2012-2016 yılları arasında Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu rektör
olarak görev yapmıştır. 2016 yılından itibaren Prof. Dr. Mehmed Özkan Boğaziçi
Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır.
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Neden Boğaziçi
Üniversitesi?

Boğaziçi Üniversitesi,
öğrencilerine sunduğu
imkanlarla, takım çalışması
ve iletişim kurma becerileri
kazandırarak

üniversite
sonrası kariyerleri
için önemli avantajlar
sağlamaktadır.

hi!

Boğaziçi Üniversitesi verdiği eğitim, kampüste sağladığı
atmosfer ve uluslararası düzeyde akademik kadrosuyla öğrenme, kendini geliştirme ve araştırmacı bir kimlik için en
verimli koşulları hazırlamayı amaçlar. Akademik programla-

Boğaziçi Üniversitesi, deneyimi ve
birikimiyle Türkiye’nin en köklü
İngilizce eğitim geleneğinin
temsilcisidir.

rıyla, konferanslarıyla, ders dışı etkinlikleriyle, yakın öğrenci-öğretim üyesi ilişkileriyle öğrencilerin ilk tercihi olmakta
haklı bir üne sahiptir.

150 yıllık bir akademik geleneğe
sahip Boğaziçi Üniversitesi, toplumun
gereksinimlerine çözüm bulacak özgür
fikirli, araştırmacı, kendine güvenen, önyargısız,
topluma saygılı ve girişimci bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

EUA
8

Boğaziçi Üniversitesi, doktora derecelerini ABD, Avrupa
ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden almış güçlü
bir öğretim kadrosuna sahiptir. Ayrıca akademik ve idari
yetkinliği Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) tarafından da
onaylanmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları,
iş yaşamındaki etkin konumlarıyla
GÜÇLÜ BİR CAMİADIR.

Boğaziçi Üniversitesi,
her yıl üniversite sınavlarında
ilk 1000’e giren öğrenciler
tarafından en çok tercih
edilen üniversitedir.

Boğaziçi
Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi, Merkezi ABD’de
bulunan Accreditation Board
for Engineering and Technology

ABET

tarafından tüm
bölümleri onaylanmış
Türkiye’deki ilk mühendislik
fakültesidir.

Boğaziçi Üniversitesi
lisansüstü eğitimde de
öncü konumdadır.
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Öğrenciler ve
Akademik
Kadro

11.027 3.660
lisans öğrencisi

lisansüstü öğrenci

595

580

14.687

toplam
Öğrencilerimiz

Akademik Kadromuz

2016-2017 Akademik yılı itibariyle toplam
14.687 öğrenci üniversitemizde eğitim
görmektedir. Bu öğrencilerin 11.027’si lisans düzeyindedir.

Üniversite bünyesinde tam ve yarı zamanlı olmak üzere 595 öğretim üyesi (Prof.,
Doç., Yrd. Doç.) ve 580 öğretim görevlisinden oluşan 1.175 kişilik akademik kadro bulunmaktadır. Tam zamanlı öğretim
üyelerimizin yaklaşık %70’i yurt dışındaki
üniversitelerden doktora derecelerini almışlardır.

Toplam öğrenci sayımızın %46,7’si kadın,
%53,3’ü erkek öğrencilerden oluşmaktadır.
Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 700'e yaklaşan Boğaziçi Üniversitesi, uluslararası
öğrenci oranının en yüksek olduğu üniversitelerden biridir.
Boğaziçi Üniversitesinde öğretim elemanı
başına düşen lisans öğrencisi sayısı 9’dur.
Lisansüstü düzeyde öğrenim gören 3.660
öğrencimiz bulunmaktadır.
Toplam öğrenci sayımızın %25’i yüksek lisans ve doktora öğrencisidir.

10

öğretim üyesi
toplam

öğretim görevlisi

1.175
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Kampüsler

hisar kampüsü
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Çevre Bilimleri Enstitüsü ile içerisinde kapalı yüzme
havuzu ve spor salonları bulunan Hisar Spor
Tesisi bu kampüste yer almaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi’nin ana kampüsleri, Bebek, Etiler, Rumeli Hisarı ve
Hisarüstü semtlerinde yer almaktadır. Ayrıca Kilyos ve Kandilli’de de
kampüslerimiz bulunmaktadır.

kandilli kampüsü
kuzey kampüs

güney kampüs
Ana kampüs olma özelliğini halen koruyan
tarihi kampüste, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Natuk Birkan Binası, John
Freely Binası, Psikoloji-Sosyoloji Binası,
Atatürk Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müze, Boğaziçi Üniversitesi Kültür
Merkezi, Matematiksel Bilimler Merkezi,
Mithat Alam Film Merkezi, Hülya Bozkurt Güzel Sanatlar Atölyesi, Bilgi İşlem
Merkezi, Öğrenci Faaliyetleri Binası, Zeynep-Ayşe Birkan Kız Yurdu, 1. Erkek Yurdu, Revir, Genel İdare Binası ve Rektörlük
Binası yer almaktadır.
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Bu kampüste Eğitim Fakültesi, Bilgisayar
Mühendisliği Binası, Eğitim Teknolojileri Binası, Fen ve Mühendislik Bilimleri
laboratuvarlarının yer aldığı Kare Blok,
teknolojik donanımlı derslik ve amfilerin
yer aldığı New Hall, KOSGEB, Teknopark,
Yüksek Akım Laboratuvarı, İleri Teknolojiler Ar-Ge Merkezi, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası, Kütüphane, 1.Kuzey Yurdu,
2. Kuzey Yurdu, 3. Kuzey Yurdu, 4.Kuzey
Yurdu, Öğrenci Yemekhanesi ve Kafeterya
bulunmaktadır.

uçaksavar kampüsü
Çim saha, koşu pisti ve fitness center bulunan spor sahasıyla gelişmiş olanaklara
sahip bir spor salonunun bulunduğu kampüste ayrıca, Superdorm Öğrenci Yurdu,
Uçaksavar Öğrenci Yurdu, Garanti Kültür
Merkezi ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
yer almaktadır.

Tarihi Kandilli Rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Yaşam Bilimleri Merkezi ve
Boğaziçi Üniversitesi-TÜBİTAK Teorik
Fizik Enstitüsü’nün yanı sıra Teleiletişim
ve Enformatik Alanında Öğretim Üyesi
Yetiştirme Merkezi (TETAM) bu kampüste yer almaktadır.

sarıtepe-kilyos kampüsü
Karadeniz sahilindeki bu kampüste Kilyos
Öğrenci Yurtları, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası ve Sarıtepe Sosyal Tesisleri
hizmet vermektedir.
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Eğitim

öğrenim dili
Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim dili
İngilizcedir. Üniversitemize yerleştiri-

Toplam altı kampüsten oluşan Boğaziçi Üniversitesi’nde dört fakülte,
iki yüksekokul, altı enstitü ve 30 araştırma merkezi bulunmaktadır.

len lisans ve lisansüstü öğrencilerinin
İngilizce seviyeleri, Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Birimi tarafından düzenlenen yeterlilik sınavı ile belirlenir.

alanda bilgi ve yetkinlik oluşturmak için
alacakları ders grubundan oluşur.
Öğrenciler, genel not ortalamaları en az
2.75 olması şartıyla birkaç Yandal Programına başvurabilir ancak, bir Yandal
Programına kabul edilirler.

rudan bölümlerindeki derslere başlar,

yaz dönemi

yeterli bulunmayanlar ise Hazırlık Biri-

Boğaziçi Üniversitesi Yaz Dönemi yo-

minde dil derslerine devam ederler.

ğunlaştırılmış eğitim veren 7 haftalık

Sınavda yeterli bulunan öğrenciler doğ-

bir dönemdir. Yaz Dönemi, öğrencilerin

çift anadal
programı
Öğrenciler lisans öğrenimleriyle eş zamanlı olarak, farklı bir bölümün lisans
öğrenimini takip ederek çift diploma
alabilirler. "Çift Anadal Programı (ÇAP)"
adı verilen bu programa öğrenciler, genel not ortalamaları en az 3.00 olması
şartıyla, 3. dönem başı ile 4. dönem so-

fakülteler ve
yüksekokullar

enstitüler
Atatürk Enstitüsü

nunda başvurabilirler. Bu programa kayıtlı öğrencilerin üniversitedeki toplam
öğrenim süreleri 10 dönemi aşamaz.

dukları dersleri tekrar alarak yeni döneme eksiksiz başlamalarına ve önceki dönemlerde alamadıkları seçmeli dersleri
almalarına olanak sağlamaktadır. Yurt
içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerden gelen birçok öğrenci de Yaz Döneminden ders alarak, aldıkları dersleri
kendi üniversitelerinde saydırabilmektedirler. Yerli ve yabancı birçok seçkin
öğretim üyesinin katılımıyla 300’ü aşkın
dersin verildiği programda, öğrencilerimize uzmanlık konularında farklı bakış
açıları kazandırılması da hedeflenmek-

Eğitim Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

Fen-Edebiyat Fakültesi

yandal programı

tedir.

Çevre Bilimleri Enstitüsü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Lisans öğrenimlerini başarıyla yürüten

yurtdışındaki diğer üniversitelerden olmak üzere toplam 4.223 öğrenci ders

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü

öğrenciler, ilgi duydukları ikinci bir alanda sınırlı sayıda dersi alarak bu alanda

almıştır.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mühendislik Fakültesi

bir Yandal Sertifikası sahibi olabilirler.
Yandal Programı dersleri, öğrencilerin
kendi alanları dışında, seçtikleri ikinci bir
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Güz ve Bahar dönemlerinde başarısız ol-

2016 Yaz Dönemi’nde 142’si yurtiçi ve

Detaylı bilgi için www.summer.boun.
edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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uluslararası
değişim
programları
Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve
Asya kıtalarında bulunan ülkelerin birçok üniversitesi ile geliştirilmiş olan değişim programları Boğaziçi Üniversitesi
öğrencilerine, eğitimlerinin bir dönemini
yurt dışında geçirme olanağı sağlamaktadır. Gidecekleri üniversitelerde alacakları bu eğitim aynı zamanda ilerideki
akademik çalışmaları için tohumlar atmaktadır. Avrupa ülkelerindeki okullara
giden öğrencilerimize Avrupa Birliğinin
ülkemize sağladığı ve Türkiye temsilcisi
Ulusal Ajans aracılığı ile üniversitelere
bölüştürülen Erasmus Fonundan aylık
hibe sağlanmaktadır. Diğer ülkelerdeki
üniversitelere giden öğrencilerimiz ise
o üniversitenin öğrenim harcından muaf
tutulmaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi 2016-2017 akademik yılı için çoğunluğu Avrupa’da olmak
üzere dünyanın 37 ülkesine 1.300 değişim programı öğrencisini gönderecek

Boğaziçi
Üniversitesi’nde
eğitim görmek
uluslararası
deneyimdir.
616

kapasiteye sahiptir. 2015-2016 akademik yılında yaklaşık 600 öğrencimiz değişim olanaklarından faydalanmıştır ve
bu sayı her yıl giderek artmaktadır. Aynı
yolla Boğaziçi Üniversitesine her yıl 700
kadar değişim öğrencisi gelmektedir.
Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesinden derecesini almak üzere kayıtlı bulunan 400’e
yakın uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Bu sayı ile üniversitenin öğrencilerinin yaklaşık %10’u 50 değişik ülkeden
gelen uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır. Boğaziçi öğrencisinin eğitim
deneyimi gerçek anlamda uluslararası
bir deneyimdir.
Değişim Programına katılmak isteyen
öğrenciler 2. sınıftan itibaren başvuru
yapabilirler. Genel not ortalamalarının
4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Öğrenciler yaşam ve ulaşım
masraflarını kendileri karşılarlar.
Detaylı bilgi ve güncel üniversiteler listesi için www.intl.boun.edu.tr adresini
ziyaret edebilirsiniz.

a.b.d.

University of Arizona,

American University,

University of California,

Arizona State University,

University of Colorado Boulder,

Baylor University,

University of Illinois Urbana-Champaign,

Binghamton University-SUNY,

University of Iowa,

Boston College,

University of Maryland,

Brown University,

University of North Carolina at Chapel Hill,

California State University Sacramento,

University of Oklahoma,

Columbia University,

University of Texas at Austin,

Drexel University,

University of Virginia,

Duke University,

University of Washington,

Emory University,

University of Wisconsin-Madison,

George Washington University,

Vassar College,

Georgia Institute of Technology,

Washington College,

Georgia State University,

Washington University in St. Louis,

GWU Elliot School of International
Affairs,

West Virginia University,

Hiram College,

Westfield State University.

Western Michigan University,

Indiana University,
Indiana University-Purdue University,

avrupa

Iowa State University,
Kansas State University,

Aristotle University of Thessaloniki
Yunanistan,

Louisiana State University,

Berlin School of Economics Almanya,

Michigan State University,

Bocconi University İtalya,

New York University,
North Carolina State University,

Catolica-Lisbon School of Business &
Economics Portekiz

Purdue University,

Central European University Macaristan,

Reed University,

Czech Technical University Çek
Cumhuriyeti,

Rice University,
San Diego State University,
St. Olaf College,
State University of New York at Geneseo,
Syracuse University,

Delft University of Technology Hollanda,
Dublin City University İrlanda,
Ecole Centrale Paris Fransa,
Ecole des Ponts ParisTech Fransa,
Ecole Normale Superieure Fransa,
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Ecole Polytechnique Fransa,
Ecoles des Hautes Etudes en Sciences
Sociales Fransa,
ESCP Europe Fransa,

Tecnische Universitat Dortmund
Almanya,
Telecom SudParis Fransa,

Eindhoven University of Technology
Hollanda,

The New University of Lisbon Portekiz,

ENSTA Paris Tech Fransa,

Telecom Ecole de Management Fransa,

Erasmus University Rotterdam
Hollanda,

Tilburg University Hollanda,

European Humanities University
Litvanya

Universidad Rovira I Virgili İspanya,

Free University of Berlin Almanya,
Goteborg University İsveç,
Helsinki University of Technology-Aalto
University Finlandiya,
Humboldt Universitat zu Berlin Almanya,
Institut d’Etudes Politiques de Paris
Fransa,
Institut d’Etudes Politiques de
Bordeaux Fransa,
Katholieke Universiteit Leuven Belçika,

Trinity College London İrlanda,
Universita Ca Foscari di Venezia İtalya,
Universidad de Sevilla İspanya,
Universidad de Valencia İspanya,
Universidad Autonoma de Madrid de
Madrid İspanya,
Universidad Carlos III de Madrid
İspanya,
Universidad de Complutense de Madrid
İspanya,

University of Cologne Almanya,

University of Queensland,

University of Copenhagen Danimarka,

University South Australia,

University of Crete Yunanistan,

University Sydney,

University of Granada İspanya,
University of Jyvaskyla Finlandiya,

uzakdoğu

University of Kent İngiltere,
University of Konstanz Almanya,

City University of Hong Kong
Hong Kong,

University of Maastricht Hollanda,

Dokkyo University Japonya,

University of Oslo Norveç,

Indian Institute of Technology
(IIT)-Bombay Hindistan,

University of Patras Yunanistan,
University of Reading İngiltere,
University of Twente Hollanda,
University of Uppsala İsveç,
University of St. Gallen İsviçre,
University of Warwick İngiltere,
University of Wien Avusturya,
Utrecht University Hollanda,
VU University Amsterdam Hollanda

Universidad de Zaragoza İspanya,
Universita Degli Studi di Rome-La
Sapienza İtalya,

kanada

Leiden University Hollanda,

Universita di Bologna İtalya,

Queens University,

London University SOAS İngiltere,

Universitat Autonoma de Barcelona
İspanya,

University of Alberta,

KTH, The Royal Institute of Technology
İsveç,

Politecnico di Milano İtalya,
Rejkjavik Universty İzlanda,
Robert Gordon University, Aberdeen
İngiltere,
Stockholm University İsveç,
Tallinn University of Technology Estonya,
Technical University of Denmark
Danimarka,
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Technische Universitat Munchen
Almanya,

Universitat Zurich İsviçre,
Université Bordeaux Fransa,
Université Paris I Pantheon-Sorbonne
Fransa,
Université Toulouse 1 Capitole Fransa,
University of Aarhus Danimarka,
University of Amsterdam Hollanda,

Technische Universitat Berlin Almanya,

University of Athens Yunanistan,

Technische Universitat Darmstadt
Almanya,

University of Bremen Almanya,
University College London İngiltere,

McGill University,

University of Victoria,
University of Winnipeg,
York University,
University of Toronto,
avustralya
Macquarie University,
Monash University,
Royal Melbourne Institute of Technology,
University of Melbourne,

Hanyang University Kore,
Hong Kong University of Science and
Technology Hong Kong,
Kansai Gaidai University Japonya,
Keimyung University Kore,
Keio University Japonya,
Nanyang Technical University Singapur,
National Unuversity Singapore
Singapur,
Shanghai University Çin,
Sogang University Kore,
Sungkyunkwan University Kore,
Tianjin University Çin,
Tokyo Institute of Foreign Studies
Japonya,
Tokyo Institute of Technology
Japonya,
Yonsei University School of Business
Kore,
University of Tsukuba Japonya,
Waseda University Japonya
türkiye
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
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boğaziçi
üniversitesi
bursları
Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilerinin
olanaksızlıklar nedeniyle zor durumda
kalmasını engellemek ve aynı zamanda başarılarını ödüllendirmek amacıyla
burs olanakları sunmaktadır. Boğaziçi
Üniversitesi’nde Başarı ve Gereksinim
kriterlerine dayalı burslar verilmektedir.

2017 ösys başarı bursları
kapsam ve içerikleri
Üniversiteye giriş başarısına dayalı burslardır. Bu bursların türleri ve kriterleri
her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Boğaziçi Üniversitesi Başarı Burslarında, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda ilgili puan türlerinde AOBP’nin
0,12 katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan ilgili Yerleştirme Puanı esas alınmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Başarı Bursları
için öğrencilerin dereceye girdikleri puan
türü ile yerleştikleri bölümün puan türünün aynı olması ve Boğaziçi Üniversitesine 1.tercihinde yerleşmek ön koşuldur.

uçak bileti bursu
kapsam:

2017 ÖSYS’de LYS sonucunda, MF-4, MF-3, MF-2, MF-1, TM-1, TM-3,
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TS-2 puan türlerinde ilk 3 sıralamasında
yer alan öğrencilere ve DİL-1(ing) puan
türünde ilk 1. olan öğrenciye verilir.

içerik:

Uluslararası değişim programlarında deniz aşırı ülkeler için 2.000 TL,
diğer ülkeler için 1.000 TL tutarında gidiş-dönüş uçak ücreti karşılanır.

üstün başarı bursu
2017 ÖSYS’de LYS sonucunda, MF-4
puan türünde ilk 20, TM-1 puan türünde
ilk 15, MF-3, MF-2, MF-1, TM-3 ve TS-2
puan türlerinde ilk 10, DİL-1 (İng), YGS-1,
YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde
ilk 3 sıralamasında yer alan öğrencilere
verilir.
Yılda 9 ay süreyle 400,00 TL nakit
ödeme,
Superdorm Öğrenci Yurdu’nda,
4 kişilik dairede tek kişilik odada
konaklama,
Yemek Bursu (Aylık 60,00 TL
karşılığı, 9 ay süreyle),
Kitap Bursu (Yıllık 200,00 TL)
SİNEBU Sinema Salonuna ücretsiz
üyelik (yıllık)
Kapalı Yüzme Havuzuna ücretsiz
üyelik (yıllık),
Hisar Kampüs Fitness Salonuna
ücretsiz üyelik (yıllık),
Açık Yüzme Havuzuna ücretsiz üyelik
(yıllık),
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başarı bursu-1
2017 ÖSYS’de LYS sonucunda MF-4
puan türünde ilk 21-50, TM-1 puan türünde ilk 16-30, MF-3, MF-2, MF-1, TM-3 ve
TS-2 puan türlerinde ilk 11-20 sıralamasında yer alan öğrencilere verilir.
3. Kuzey Öğrenci Yurdu’nda
konaklama,
Yemek Bursu (Aylık 60,00 TL
karşılığı, 9 ay süreyle),
Kitap Bursu (Yıllık 200,00 TL)
SİNEBU Sinema Salonuna ücretsiz
üyelik (yıllık)

Hisar Kampüs Fitness Salonuna
ücretsiz üyelik (yıllık),
Açık Yüzme Havuzuna ücretsiz üyelik
(yıllık)

TÜBİTAK başarı bursu
TÜBİTAK adına Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına lise seviyesindeyken katılan
ve Matematik, Fizik, Bilgisayar, Kimya,
Biyoloji alanlarından herhangi birinde
altın, gümüş, bronz madalya alan öğrencilere verilir.

Kapalı Yüzme Havuzuna ücretsiz
üyelik (yıllık),

Yemek Bursu (Aylık 60,00 TL
karşılığı, 9 ay süreyle),

Hisar Kampüs Fitness Salonuna
ücretsiz üyelik (yıllık),

SİNEBU Sinema Salonuna ücretsiz
üyelik (yıllık)

Açık Yüzme Havuzuna ücretsiz üyelik
(yıllık)

Kapalı Yüzme Havuzuna ücretsiz
üyelik (yıllık),

başarı bursu-2
2017 ÖSYS’de LYS sonucunda MF-4
puan türünde ilk 51-100, TM-1 puan türünde ilk 31-100, MF-3, MF-2, MF-1, TM-3
ve TS-2 puan türünde ilk 21-100 sıralamasında yer alan öğrencilere verilir.

Hisar Kampüs Fitness Salonuna
ücretsiz üyelik (yıllık),
Açık Yüzme Havuzuna ücretsiz üyelik
(yıllık)

Yemek Bursu (Aylık 60,00 TL
karşılığı, 9 ay süreyle),

Boğaziçi Üniversitesi Başarı Bursları
öğrencinin Genel Not Ortalaması her
dönem için 4.00 üzerinden 3.00’ün altına düşmediği sürece devam eder. Dil
Hazırlık Okulunu bir yılda başarı ile tamamlamak ön koşuldur. Başarı Bursları Ekim-Haziran aylarında 9 ay süreyle
verilir.

SİNEBU Sinema Salonuna ücretsiz
üyelik (yıllık)

Bir öğrenci KYK İlk 100 Bursu haricinde
iki Nakdi Burs alamaz.

3. Kuzey Öğrenci Yurdu’nda
konaklama,
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Kapalı Yüzme Havuzuna ücretsiz
üyelik (yıllık),

gereksinim bursları
Öğrenciler ekonomik gereksinimlerine
göre Nakdi, Kitap, Yemek ve Yurt Burslarından yararlanabilir ve bu burslardan
bir veya birkaçını aynı anda alabilirler.
Nakdi Burslar, BÜ Vakfı (BÜVAK) ve BÜ
Mezunlar Derneği (BÜMED) ile diğer
vakıf/kurum/kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır. Bir öğrenci aynı anda iki
Nakdi Burs alamaz. Dil Hazırlık Okulunu
bir yılda başarıyla tamamlamak önkoşuldur. Gereksinim Bursları Ekim-Haziran
aylarında 9 ay süreyle verilir. Engelli öğrenciler bursa başvurduklarında, öncelikleri vardır.
2015-2016 Akademik Yılı’nda 3.728
BÜ öğrencisi 7.326 burstan yararlanmıştır. Aynı yıl BÜ yurtlarında kalan
3.175 öğrencinin 1.341’i Yurt Bursu
almıştır.
Detaylı bilgi için www.bursofisi.boun.
edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz

yabancı diller
yüksekokulu
(YADYOK)
Türkiye’nin en köklü İngilizce eğitim ve
öğretim geleneğine sahip olan Boğaziçi
Üniversitesi, 1863’ten beri İngilizce eğitim konusunda deneyim ve birikimi olan
bir üniversitedir. Bu gelenek Yabancı
Diller Yüksekokulu (YADYOK) bünyesinde başarı ile sürdürülmektedir. YADYOK, ‘Hazırlık, İleri İngilizce ve Modern
Diller’ olmak üzere üç ayrı birimden
oluşmaktadır.

hazırlık birimi
Boğaziçi Üniversitesi’ne kabul edilen
Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin
İngilizce bilgi ve becerileri YADYOK Hazırlık Birimi tarafından yapılan kısa adı
BÜYES/BUEPT olarak bilinen bir ‘İngilizce Yeterlik Sınavı’ ile saptanmaktadır.
Eylül, Ocak, Haziran ve Ağustos olmak
üzere yılda dört yeterlik sınavı düzenlenmektedir. Yeni girişli öğrencilerden
BÜYES/BUEPT’te başarılı olanlar, öğrenim görecekleri bölümdeki derslerine
başlarlar. İngilizce bilgisi yeterli olmayanlar ise Hazırlık Birimi bünyesindeki
yoğun İngilizce programlarına katılmak
zorundadır. Hazırlık Birimi öğrencilerinin hangi programda dil eğitimi görecekleri, YADYOK tarafindan verilen bir
Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ile belir-
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lenir. Bu sınavın tarihi Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Akademik
Takvim’de ilan edilir.
Programda amaç, akademik düzeyde
‘dinleme, okuma, yazma’ ve konuşma
becerilerini geliştirmektir. Program 1
öğrencileri iki, Program 2, 3 ve 4 öğrencileri ise bir veya iki dönemlik yoğun eğitim sonunda BÜYES/BUEPT Sınavı’na
girebilirler. Başarılı olanlar bölümlerine
başlarken, geçer not alamayan öğrenciler, öğrencilik ve sınav haklarına ilişkin
yönetmelik çerçevesinde okul bünyesinde veya dışarıdan eğitimlerine devam ederler. Hazırlık Birimi öğrencileri
dersiçi eğitimlerinin yanısıra, üniversite
veya YADYOK bünyesindeki kütüphane,
yazı atölyesi, multi-medya ve bilgisayar
laboratuvarları gibi olanaklardan yararlanabilmektedir.
Boğaziçi Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce Sınavları:
BÜYES-Boğaziçi Üniversitesi İngilizce
Yeterlilik Sınavı / BUEPT- Boğaziçi
University English Proficiency Test
Minimum puan 60 (C)
Bu sınav YADYOK tarafından yılda dört
kez düzenlenir. Sınav içeriği, notlandırma sistemi, TOEFL IBT® ve Akademik
IELTS denklikleri, sınav tarihleri ve başvuru süreçlerine ilişkin tüm bilgiler YADYOK web sayfası (www.yadyok.boun.
edu.tr) ‘Duyurular’ başlığı altında yer almaktadır. Sınav tarihleri, her akademik
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yılın başında Boğaziçi Üniversitesi Akademik Takvimi’nde ilan edilir ve Yabancı
Diller Yüksekokulu web sayfasında duyurulur. BÜYES/BUEPT Sınavı ve dengi
sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.
Paper-based TOEFL®
(Test of English as a Foreign Language)
Genel Toplam: min. 550
Yazma: min. 4.5 / TWE: Geçer
TOEFL-IBT®				
Genel Toplam: min. 79
Yazma: min. 22 / TWE: Geçer
Academic IELTS
(International English Language
Testing System)
Genel Toplam: min. 6.5
Yazma: min. 6.5 / TWE: Geçer
Her iki sınav da birçok ülkede yıl boyunca ayda en az birkaç kez düzenlenir ve
orijinal sınav sonuçları hem posta hem
de Internet yoluyla edinilebilir. Kurumsal İngilizce yeterlik sınavları BÜYES/
BUEPT’e kabul edilmemektedir.
TOEFL PBT® veya Akademik IELTS Sınavı’nda genel toplamda şart koşulan
miminum puanı alan ancak Yazma bölümünde başarılı olamayan bir aday üniversitemizin BÜYES/BUEPT Sınavı ile
aynı tarihte verilen TWE sınavına girebilir. Sınavdan başarılı olunduğu takdirde,
YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’nden orjinal
TOEFL IBT® veya Akademik IELTS sı-

nav karnesini göstermek suretiyle ‘resmi onay belgesi’ alınır. TOEFL PBT® ve
Akademik IELTS sınav sonuçları, YADYOK tarafından onaylanmadıkça geçerli
sayılmaz. Bu skorların değişmesi durumunda, söz konusu değişikliğin yapıldığı
tarihten itibaren yeni değerler geçerli
kabul edilir. Bu skorların değişmesi durumunda, söz konusu değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren yeni değerler geçerli kabul edilir.

modern diller birimi
İkinci ve üçüncü dil olarak seçmeli dersler bu birim tarafından verilmektedir.
Üniversitenin tüm bölümlerine, Avrupa
Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre
‘bağımsız kullanıcı’ (B1) düzeyinde Almanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, ‘temel kullanıcı’ (A1 ve A2) seviyelerinde de Rusça, Korece ve Ermenice
dersleri verilmektedir. Ayrıca, seçtikleri
dili daha da ilerletmek isteyen öğrenciler
için Almanca ve Fransızca dillerinde çeviri, edebiyat, kültür ve mesleki yönelimli
dersler de mevcuttur. 21 krediyi tamamlayacak biçimde 7 yabancı dil dersi alan
ve ilgili yönergedeki koşulları sağlayan
öğrencilere Almanca veya Fransızca dil
sertifikası verilmektedir.

ileri ingilizce birimi

rına katkıda bulunmak, kendilerini İngilizcede yazılı ve sözlü ifade edebilmeleri
konusunda onlara güven kazandırmaktır. Bunun yanı sıra bu derslerde öğrencilere yaşamları boyunca eşlik edecek
iki temel kavram üzerinde durulur- etik
değerler ve eleştirel düşünce.
Birimimizde kredili olarak verilen dersler iki gruba ayrılır: zorunlu dersler ve
seçmeli dersler (serbest ya da tamamlayıcı seçmeli olarak alınan HSS dersleri).
Her iki grupta yer alan derslerde özellikle vurgulanan amaç, öğrencileri, kültürel
ve sosyal konuların çeşitli cepheleriyle
entelektüel açıdan meşgul olmaya yönlendirmektir. Bu da, çok çeşitli konuları
kapsayan İngilizce metinler aracılığıyla
gerçekleştirilir. Derslerin tamamı, analitik düşünmeyi geliştirmek adına yapılan
değişik seviyelerdeki yoğun çalışmaları
içerir. Bu nedenle,İleri İngilizce dersleri,
öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirecekleri, evrensel bilgi ve kültür alanlarında eleştirel düşünmeyi öğrenecekleri ve aynı zamanda akademik
İngilizce seviyelerini yükseltme fırsatını
değerlendirebilecekleri bir entelektüel
yolculuk olarak görülebilir. Birimimizin
bu ortak yaklaşımı, öğretim ve araştırma alanlarında farklı konularda uzmanlaşmış akademik kadrosu sayesinde hayata geçirilmektedir.
Detaylı bilgi için www.yadyok.boun.edu.
tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

İleri İngilizce Birimi tarafından verilen
seçmeli ve zorunlu derslerin temel hedefi, öğrencilerin kültürel formasyonla-
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enstitüler
atatürk enstitüsü
www.ata.boun.edu.tr
Modern Türkiye tarihinde disiplinlerarası
karşılaştırmalı lisansüstü çalışmaları teşvik eden, büyük kısmı Türkiye’nin tarihine
ve bugününe dair birer “klasik” niteliği
taşıyan pek çok yüksek lisans ve doktora çalışmasının yürütüldüğü, uluslararası
platformda adını duyurmuş bir merkezdir.

biyomedikal
mühendisliği enstitüsü
www.bme.boun.edu.tr
1982 yılında kurulan enstitüde, üniversitelerin mühendislik, temel ve yaşam
bilimleri mezunlarına lisansüstü seviyesinde öğretim, pratik ve araştırma olanağı sağlanarak bu alanlarda çalışan bilim
insanlarıyla ortak projeler geliştirilmektedir. Türkiye’de Biyomedikal alanında
bir ilk olan bu enstitüde Protez ve Yapay
Organ, Biyoelektronik ve Biyomekanik
konularında çalışmalar yürütülmektedir.

çevre bilimleri enstitüsü
www.esc.boun.edu.tr
Türkiye’nin tek çevre araştırmaları enstitüsüdür. Çevre Bilimleri Enstitüsü, çevre mühendisliğinin yanı sıra kimya, inşaat ve endüstri mühendislikleri, biyofizik
ve biyoloji gibi birçok farklı disiplinden
araştırmacıyı bir araya getirmektedir.
Çevre Bilimleri ve Çevre Teknolojileri
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çalışmalarına devam eden enstitü, çevre
mühendisliğine ek olarak, çevre temel
bilimleri, ekoloji ve çevre sosyal bilimleri
de kapsamaktadır.

kandilli rasathanesi ve
deprem araştırmaları
enstitüsü
www.koeri.boun.edu.tr
1868’de kurulan Türkiye’nin en köklü bilimsel kuruluşu, enstitüye dönüştükten
sonra deprem çalışmalarına yönelmiş
ve araştırma uygulama çalışmaları üç
anabilim dalında (Deprem Mühendisliği,
Jeodezi ve Jeofizik) yüksek lisans ve
doktora eğitimiyle birleştirilmiştir. Böylece enstitü, deprem konusunda gözlem,
eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini tek bir çatıda toplayan ilk kuruluş
olma özelliğini kazanmıştır.

fen bilimleri enstitüsü
www.fbe.boun.edu.tr
Bilimde öncü konularda, en yeni ve gelişmiş cihazlar kullanarak, en yeni bilimsel
çalışmaların ve en son yayınların takip
edildiği enstitü, ulusal ve uluslararası
düzeyde yürütülen bilimsel araştırma
faaliyetleri ile İngilizce lisansüstü eğitime ortam hazırlamakta ve tüm bu faaliyetleri koordine etmektedir. Enstitü, fen
bilimleri, mühendislik ve mühendislik alt
alanlarında doktora ve/ veya yüksek lisans programlarının eşgüdüm, yönetim
ve gelişmesinden sorumludur.

sosyal bilimler enstitüsü
www.boun.edu.tr/academics/units_tur
Sosyal Bilim alanlarında eğitim veren
bölümlerle işbirliği ve şeffaflık içinde
çalışan enstitü, öğretim üyeleri ve öğrencilerin araştırma potansiyelini ortaya çıkartacak yeni programların oluşturulması, disiplinlerarası programların
tasarlanması ve uygulamaya konulmasını sağlayarak, lisansüstü öğrencilerin
araştırma ve yayın faaliyetini desteklemektedir.

araştırma
Boğaziçi Üniversitesi bölüm ve enstitülerinin yanı sıra, araştırma ve uygulama
merkezlerinde de, bilişim teknolojilerinden nanoteknolojiye, kognitif bilimlerden politikaya geniş bir alanda ve
disiplinler arası platformda araştırmalar
sürdürülmektedir. Fen ve mühendislik bilimlerinde hizmet veren araştırma
laboratuvarlarında lisansüstü araştırmaların yanı sıra lisans öğrencilerini de
kapsayan araştırmalar yapılmaktadır.
Laboratuvarlarımızdaki deney düzenekleri ve cihazlar; araştırmacılara çalışma
ve deney yürütme olanağı sağlayarak,
deneysel beceri ve araştırma yeteneklerini geliştirir. Ayrıca laboratuvar çalışmaları ders kapsamında öğrenilen teorik
bilgileri de pratiğe geçirmektedir.
Öğretim üyelerimizi ve araştırmalarını
içeren bilim insanı portalı oluşturulmuştur. Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik

faaliyetlerinde mükemmeliyetin ölçüsü
uluslararası düzeydir. Öğretim üyelerimiz arasında TÜBİTAK, TÜBA ve Marie
Curie gibi ulusal ve uluslararası büyük
ödüller kazananlar bulunmaktadır.
Araştırma ağırlıklı bir üniversite modelini benimsemiş olan Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü eğitim ve
araştırma için ilave kaynaklar yaratılmaktadır. Üniversite bünyesinde DPT,
TÜBİTAK, AB ve özel sektör tarafından
desteklenen çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projesi
yürütülmektedir.
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı(BÜVAK) her
yıl yüzlerce öğrenciye burs vermenin
yanı sıra, öğretim üyelerinin bilimsel
çalışmalarına ve üniversite birimlerinin
projelerine de destek olmaktadır.
Teknopark, Türk Patent Enstitüsü Dokümantasyon ve Bilgi Birimi gibi oluşumlar
faaliyete geçirilerek sanayi ve akademi
işbirliğinin gelişimine katkıda bulunulmaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde, bilim
dallarında veya disiplinler arası başarılı
çalışmalar yapan 30 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

uygulama ve araştırma
merkezleri
Afet Yönetimi Uyg. ve Ar. Mrkz.
Arkeometri Uyg. ve Ar. Mrkz.
Asya Çalışmaları Uyg. ve Ar. Mrkz.
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Avrupa Çalışmaları Uyg. ve Ar. Mrkz.
Barış Eğitimi Uyg. ve Ar. Mrkz.
Bilgi Sistemleri Uyg. ve Ar. Mrkz.
Bizans Çalışmaları Uyg. ve Ar. Mrkz.
Dil Uyg. ve Ar. Mrkz.
Eğitim Politikaları Uyg. ve Ar. Mrkz.
Enerji Politikaları Uyg. ve Ar. Mrkz.
Feza Gürsey Fizik ve Matematik
Uyg. ve Ar. Mrkz.
Finans Uyg. ve Ar. Mrkz.
Girişimcilik Uyg. ve Ar. Mrkz.
Halet Çambal ve Nail Çakırhan 		
Arkeoloji, Geleneksel Mimarlık ve
Tarih Uyg. ve Ar. Mrkz.
İklim Değişikliği ve Politikaları
Uyg. ve Ar. Mrkz.
İktisadi Tasarım Uyg. ve Ar. Mrkz.
İnovasyon ve Rekabet Odaklı
Kalkınma Çalışmaları
Uyg. ve Ar. Mrkz.
İnsani Gelişme Uyg. ve Ar. Mrkz.
İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü Uyg.
ve Ar. Mrkz.
Kurumsal Yönetim ve Finansal
Düzenleme Uyg. ve Ar. Mrkz.
Makro Ekonomi ve Uygulamalı
Ekonometri Uyg. ve Ar. Mrkz.
Mekatronik Uyg. ve Ar. Mrkz.
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat
Ar. Mrkz.
Polimer Uyg. ve Ar. Mrkz.
Psikoloji Uyg. ve Ar. Mrkz.
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Sosyal Politika Forumu
Uyg. ve Ar. Mrkz.
Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz
Üretim Uyg. ve Ar. Mrkz.
Teleiletişim ve Enformatik
Teknolojileri Uyg. ve Ar. Mrkz.
Turizm İşletmeciliği Uyg. ve Ar. Mrkz.
Yaşambilimleri ve Teknolojileri
Uyg. ve Ar. Mrkz.

boğaziçi
üniversitesi
teknoparkı
2009 yılında kurulan Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı, 1 Ekim 2010 tarihinde
faaliyete geçmiştir. Halen Teknopark
bünyesinde; Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmek, bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek
amacıyla kurulan, deprem araştırmalarından komünikasyona, tasarımdan
yazılıma, enerjiden tıbbi araştırmalara
kadar birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirket yer almaktadır.
Teknopark; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin iş birliği oluşturarak ülke sanayinin
uluslararası alanda rekabet edebilir ve
ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla, teknolojik bilgi üretmek,
ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik
geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak,

üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun
üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve
ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alarak teknoloji yoğun
alanlarda yatırım olanakları yaratmak,
araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı
yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı
sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

ratuvarları ve bölümlerin laboratuvarları ile üniversite içinde bilgisayar kullanım
ihtiyacına cevap vermekte ve sürekli büyüyen bir altyapıyı yönetmektedir.

Teknoparkta gerçekleştirilen projelerde görev alan; farklı disiplinlerden çok
sayıda araştırma görevlisi ve öğretim
üyesi, akademik çalışmalar sonucunda
elde edilen bilimsel bilginin teknolojiye
dönüşmesi için çalışmalar yapmaktadırlar. Boğaziçi Üniversitesinin zengin
kütüphanesi, geniş laboratuvar olanakları ve yurtdışı bağlantıları Teknoparkta
gerçekleştirilen projelerin arkasındaki
itici güç olmaktadır.

e-posta listeleri ve çeşitli internet

Detaylı bilgi için www.teknopark.boun.
edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

sağlanan servisler
1500 Mbps hızında Ulusal Akademik
ağ bağlantısıile internet çıkışı,
Kampüsler ve bina içlerinde 1000
Mbps hızında tüm bilgisayarlardan
erişilebilen bir yerel ağ omurgası,
Eduroam servisi
25.000’e yakın kullanıcıya e-posta,
servisleri,
Webtabanlı e-posta servisleri;
(https://mail.boun.edu.tr)
Linux ve Windows işletim
sistemlerinden oluşan merkezi sunucu
altyapısı, sayıları 500’ün üzerinde web
sitesi için barındırma hizmeti,
Tüm kampüslerde, tüm binalarda
kablosuz erişim olanağı,
Yurtlarda kablolu/kablosuz internet
bağlantı hizmeti,
Çeşitli güncel lisanslı yazılımlara

bilgi işlem
merkezi (BİM)
Bilgi İşlem Merkezi, Güney Kampüste
kendi binasında faaliyet göstermektedir.
Merkez, kampüslerdeki bilgisayar labo-

erişim olanakları,
Güney ve Kuzey kampüslerimizde,
haftanın 7 günü açık internet
erişimi ve genel kullanım amaçlı
laboratuvarlardan ve yazıcı çıktı
servisinden yararlanabilme.
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yakın doğu koleksiyonu
Özellikle Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı
İmparatorluğu ve Yakın Doğu Medeniyetleriyle ilgili 115.818 basılı eserden
oluşmaktadır.

boğaziçi
üniversitesi
kütüphanesi
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, 1863
yılından bu yana gelişen koleksiyonlarıyla 685.000 esere, 3.567.678 elektronik
yayına sahip 10.000 m2’den büyük kapalı alanda 1.000 kişilik oturma kapasiteli
açık raf sistemine göre çalışan akademik
bir kütüphanedir.
Kütüphanede günde ortalama olarak:
4.500 kişi giriş yapmakta, 647 kitap
ödünç verilmekte, 35 kitaba ayırtma
(hold) işlemi yapılmakta, elektronik ders
materyallerinden 205, veritabanlarından
3.700 makale ve kitap okunmaktadır.
Her yıl yaklaşık 10.000 yeni kitap satın
alınmakta, en az o kadar kitap da bağış
olarak koleksiyona katılmaktadır. Kütüphanenin abone olduğu tüm elektronik
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kaynaklara proxy servisi ile her zaman
her yerden ulaşılabilmektedir. Kitap süresi uzatma, kitap ayırtma gibi işlemler
kullanıcılar tarafından internet üzerinden
yapılabilmektedir.
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi ve kütüphane içinde bulunan çalışma salonları resmi tatil günleri hariç haftanın yedi
günü, 24 saat hizmet vermektedir.
Kütüphane aşağıdaki koleksiyonlardan
oluşmaktadır:

süreli yayınlar koleksiyonu
Eski sayılarının toplamı 155.000’i aşan
590 basılı dergi ile gazete-mikrofilm arşivinin bulunduğu koleksiyonda 84.084
elektronik dergiye, 100 adet e-dergi veritabanına, 13 adet e-kitap veritabanı ile
referans dahil diğer konularda 56 adet
olmak üzere toplam 169 veritabanına
kampüs içi ve kampüs dışından 24 saat
on-line erişim mümkündür.
nadir eserler koleksiyonu
16.yy’a kadar uzanan yazma ve basma
eserlerin bulunduğu bu koleksiyonda
28.000’den fazla eser açık raf sistemine dahil değildir. Amerika Birleşik Devletleri hakkında 18.yy-20.yy dönemine
ait 2.500 cilt kitaptan oluşan Amerika

Birleşik Devletleri Tarihi Dokümanları da bu koleksiyonda yer almaktadır.
görsel işitsel koleksiyonu
Çoğunluğu klasik müzik, caz ve rock
eserlerden oluşan, toplamda 13.000’den
fazla plak, CD, kaset ve videokaset ile
DVD arşivinden oluşmaktadır.
braille koleksiyonu
Braille Alfabesi ile yazılmış olan
2.000’den fazla kitaptan oluşmaktadır.
rezerv koleksiyonu
Derslerde okutulan kitaplar Rezerv Bölümü’ne konarak tüm öğrencilerin kısa
süreli ödünç alarak faydalanması sağlanmaktadır. Öğretim elemanlarının istediği kitap bölümleri, makale, ders notu
gibi kaynaklar da elektronik ortama
aktarılarak 7/24 öğrencilerin erişimine
açılmaktadır.
Detaylı bilgi için www.library.boun.edu.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

genel koleksiyon
İngilizce ve Türkçe ağırlıklı olmak üzere
çeşitli dillerden oluşan 500.289 materyali içerir.
referans koleksiyonu
Ansiklopediler, sözlükler, atlaslar, biyografiler gibi 26.000’den fazla danışma kaynağı ile tezler, araştırma raporlarını içerir.
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yurt
seçenekleri

daire tipi yurtlar

Kayıtlı öğrencilerinin yaklaşık üçte birine yurt imkânı sağlayan Boğaziçi Üniversitesi’nde yurtlar, oda ve daire tipi
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

oda tipi yurtlar
ikamet alanları odalar şeklinde düzenlenmiştir. Katlarda yer alan banyo ve
tuvaletler öğrenciler tarafından ortak
kullanılmaktadır. Yurtlarda internet (wireless), 24 saat sıcak su, dâhili telefon
bağlantısı, ahşap mobilya ranza, elbise
dolabı, masa, sandalye, kitaplık ve buzdolabı bulunmaktadır.

YURT ADI

1. Kilyos, 2. Kilyos ve 3.Kilyos yurtlarında
öğrencilere ücretsiz çamaşırhane hizmeti verilmekte, 1. Kız Yurdu (Zeynep-Ayşe Birkan Kız Yurdu), 1. Kuzey Yurdu, 2.
Kuzey Yurdu ve 3. Kuzey yurtlarında ise
öğrenciler çamaşırhanelerden ücreti karşılığında yararlanabilmektedir.
Boğaziçi Üniversitesi’nde bedensel engelli öğrenciler için de yurt imkânları
mevcuttur. Yurt başvuruları www.yurt-

YURT TÜRÜ

KAMPÜSÜ

Oda Tipi

Güney

Oda Tipi

Güney

1. Kuzey Yurdu

Oda Tipi

Kuzey

2. Kuzey Yurdu

Oda Tipi

Kuzey

3. Kuzey Yurdu

Daire Tipi

Kuzey

4. Kuzey Yurdu

Daire Tipi

Kuzey

Uçaksavar Yurdu

Daire Tipi

Uçaksavar

1. Kilyos Yurdu

Daire Tipi

Kilyos

2. Kilyos Yurdu

Oda Tipi

Kilyos

3. Kilyos Yurdu

Daire Tipi

Kilyos

Superdorm (özel)

Daire Tipi

Uçaksavar

1. Erkek Yurdu
Zeynep-Ayşe Birkan
Kız Yurdu (1. Kız Yurdu)
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İkamet alanları mutfak, banyo ve tuvaleti
içinde olan daireler şeklinde düzenlenmiştir. Dairelerde internet (wireless), 24 saat
sıcak su, telefon bağlantısı, ahşap mobilya ranza, elbise dolabı, masa, sandalye,
kitaplık ve buzdolabı yer almaktadır.

lar.boun.edu.tr adresinden online olarak
yapılmaktadır. Online yurt başvuruları
Superdorm Yurdunu kapsamamaktadır.
Superdorm Yurdu ve başvuru koşulları
ile ilgili detayları bilgiler www.superdorm.info adresinde yer almaktadır.
Yurda yerleşim hakkı kazanan hazırlık
sınıfı öğrencileri, Kilyos Kampüste bulunan yurtlara yerleştirilirler ve İngilizce
hazırlık eğitimlerini de Kilyos Kampüste alırlar. (Kilyos Yurtlarında kalmayan
hazırlık sınıfı öğrencileri ise eğitimlerini,
Kuzey Kampüste alırlar.)
Detaylı bilgi için www.yurtlar.boun.edu.
tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

öğrenci kulüpleri
Boğaziçi Üniversitesi, kampüs hayatıyla
Türkiye’nin en canlı üniversitelerinden
biridir. Robert Koleji zamanlarından günümüze aynı geleneği sürdüren üniversitemiz, öğrencilerine kaliteli eğitimin
yanı sıra kendilerini geliştirebilecekleri
sosyal atmosferi de yaratmaya çalışmış
ve öğrencilerin yaratıcılıklarına destek
vermiştir.
Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilerinin tüm
ilgi alanlarına hitap edebilecek kulüp çeşitliliğine sahiptir. Yılların getirdiği öğrenci kulüpleri geleneği önceki nesillerden alınıp, sonraki nesillere aktarılır ve
her yeni yıl bir öncekine göre çok daha
renkli bir yıl olur. Tüm gün boyunca devam eden kampüs hayatı içinde isteyen

sabaha kadar çamura hayat verebilir,
isteyen İstanbul’un anlarını fotoğraf
kareleriyle yakalayıp karanlık odada bu
resimleri tab edebilir, ya da elinde gitarıyla kendi grubunu kurup baharda düzenlenen Taş Oda konserlerinde sahne
alabilir. Ülke ve dünya gündemini akademisyenler ve yazarlarla tartışabilir,
kampüs dergilerinde yazılar yayınlayabilir, partiler, konserler düzenleyebilir,
mesleki kariyeri için çalışma hayatı ile
olan ilişkilerini geliştirebilir.
Öğrenci faaliyetlerindeki çeşitliliğin bir
sonucu olarak üniversitemizde her yıl
birçok festival düzenlenmektedir. Spor
Kulübü’nün her yıl yaz başında düzenlediği ve ve farklı ülkelerden takımların da
katıldığı SPORTS FEST, Mühendislik Kulübü’nün düzenlediği ve uluslararası mühendislik öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen ICAMES, Havacılık Kulübü’nün
düzenlediği AIR FEST, Macera Oyunları
Kulübü’nün düzenlediği OYUN GÜNLERİ,
Müzik Kulübü’nün düzenlediği TAŞ ODA
KONSERLERİ, Tiyatro Kulübü’nün düzenlediği İSTANBUL AMATÖR TİYATRO
GÜNLERİ, Dans Kulübü’nün düzenlediği
DANS FESTİVALİ, İşletme ve Ekonomi
Kulübü’nün düzenlediği BRAND MAKER,
Kampüsteki sanat kulüplerinin katılımıyla düzenlenen SANAT FESTİVALİ bunlardan sadece bir kısmıdır.
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Sosyal sorumluluğu
geliştiren, etkinlikleri ile
düşünsel gelişimi sağlayan
ve bireysel yaratıcılığı
vurgulayan Boğaziçi
Üniversitesi Öğrenci
Kulüpleri

Makina Teknoloji Kulübü

Folklor Kulübü

Mühendislik Kulübü
		

		

Sosyal Hizmet Kulübü

Münazara Kulübü

Sosyal Bilimler Kulübü

Müzik Kulübü

Spor Kurulu

Fotoğrafçılık Kulübü

Atatürkçü Düşünce Kulübü

		

Gastronomi ve Degustasyon
Kulübü

Bilişim Kulübü

		

Gerçek Macera Oyunları Kulübü

Bilim Kulübü

		

Güzel Sanatlar Kulübü

Briç Kulübü
		
		

Siyaset Bilim ve Uluslararası
İlişkiler Kulübü

Sualtı Sporları Kulübü
Tarih İncelemeleri Kulübü

Radyo Boğaziçi

Çeviri Kulübü

Tiyatro Kulübü

Satranç Kulübü
Çevre Kulübü
Dağcılık Kulübü

Havacılık Kulübü

		

Sinema Kulübü

İşletme ve Ekonomi Kulübü
Dans Kulübü
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Edebiyat Kulübü

Türk Müziği Kulübü

Kadın Araştırmaları Kulübü
		

Karikatür ve Mizah Kulübü

		

Uluslararası Öğrenci Ağı

Eğitim-Araştırma Kulübü

Köy Kooperatif Kulübü

Yapı Kulübü

Elektro-Teknoloji Kulübü

Mağara Araştırma Kulübü

Yöneylem Araştırma Kulübü
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içindeki çim futbol sahası, altı kulvarlı
nizami tartan atletizm pisti ve yirmi kişilik fitness salonu yer almaktadır. 1000
seyirci kapasiteli uçaksavar spor salonu;
voleybol, basketbol ve hentbol faaliyetlerine olanak sunmaktadır. Türkiye’de
basketbolun ilk oynandığı saha olan
Dodge Hall ile birlikte biri kapalı ikisi açık
üç adet tenis kortumuz ve bir adet açık
basketbol sahamız Güney Kampüste
yer almaktadır. Dans, step, aerobik gibi
faaliyetlere uygun çok amaçlı bir salo-

spor
Her yarıyılda Boğaziçi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü tarafından 1000’i
aşkın öğrenci için toplam 11 spor dalında
dersler açılmaktadır. Yaklaşık 150 yıllık
bir geçmişe sahip üniversitemizde spora verilen önem kurulduğundan bu yana
bir Boğaziçi Üniversitesi geleneğidir.
Üniversitemiz okul içi spor etkinlikleri
ve bu faaliyetlere katılan öğrencilerin
sayısı bakımından Türkiye’de ilk sırada
yer almaktadır.
Fakülteler arası turnuvalar, atletizm yarışlarının yapıldığı “field day” ve uluslararası “sports fest” gibi organizasyonlar
her yıl yapılmaktadır. Üniversitemizde
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numuz da Dodge Hall binasında hizmet
vermektedir.
Bebek kapısı girişinde bir açık yüzme havuzu ve Hisar Kampüste kapalı yüzme
havuzumuz vardır. Kilyos Sarıtepe Kampüsümüzde ise 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, açık futbol ve voleybol
tesislerinin yanı sıra Karadeniz'de yüzme
ve surf boat yapma imkanı vardır.
Detaylı bilgi için www.pe.boun.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

öğrencilerimiz; aikido, amerikan futbolu,
atletizm, badminton, basketbol, beyzbol,
eskrim, futbol, hentbol, judo, kayak, kürek, masa tenisi, okçuluk, snowboard,
step, surf boat, sutopu, tekvando, tenis,
ultimate frisbee, voleybol, yelken ve yüzme başta olmak üzere 25 spor dalında
faaliyetlere katılma olanağı bulmaktadır.
Ayrıca dağcılık, mağaracılık, briç, havacılık ve sualtı kulüpleri de aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Üniversitemizin spor tesisleri dört kampüsümüzde yer almaktadır. Alibeyköy
barajı kıyısında da kürek ve su sporları
için bir kayıkhanemiz bulunmaktadır.
Tesislerimiz arasında 1500 kişilik kapalı tribüne sahip uçaksavar stadyumu
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güzel sanatlar
bölümü
Güzel Sanatlar Bölümünde; bale, müzik,
seramik, heykel, uygulamalı sanatlar,
grafik, drama, modern dans, fotoğraf
ve resim derslerinden oluşan teorik ve
uygulamalı sanat eğitimi verilmektedir.
Güzel Sanatlar Bölümü güney kampüste
farklı mekânlarda eğitim vermektedir.
Büyük Toplantı Salonu’nun zemin katında müzik stüdyosu, Revir binasının alt
katında ise heykel ve seramik atölyeleri
yer almaktadır. Bu farklı mekanlardaki
atölyelere 2001 yılında Hülya Atölyesi
de eklenmiştir. İki kattan oluşan binanın birinci katında 2 resim atölyesi yer
almaktadır. Zemin katta karanlık oda
bulunmaktadır.
Atölyelerde; Resim, Uygulamalı Sanatlar ve Fotoğraf teknikleri dersleri verilmektedir. Güzel Sanatlar Bölümü’nün
PA kodlu sanat dersleri, üniversitenin
tüm bölümlerinde okuyan öğrencilerin
seçmeli ders kapsamında aldıkları kredili
dersleri kapsar.
Bölümün amacı, öğrencilerin uzmanlık
eğitimleri yanında, ilgileri doğrultusunda yeteneklerini keşfetmelerine katkıda
bulunmak, sanatsal malzemelerle tanışmasını sağlamak, sanatsal ve kültürel
açıdan bir bütün olarak gelişmeleri için
fırsat sunmaktır.
Detaylı bilgi için http://www.finearts.
boun.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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mithat alam film
merkezi
Bağışçı Mithat Alam (RA’64-RC’68) tarafından Boğaziçi Üniversitesi ve Vakfı
bünyesinde kurulan Mithat Alam Film
Merkezi Güney Kampüste kendi binasında faaliyet göstermektedir.
Merkez, sinema bölümü bulunmayan Boğaziçi Üniversitesinde sinemaya ilgi duyan öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine destek olmayı ve gelecekte sinema
alanında uzmanlaşmalarına olanak tanımayı amaçlamaktadır.
Bu amaç çerçevesinde yıl boyunca film
gösterimleri gerçekleştirilmekte, yönetmen, oyuncu ve tür retrospektifleri
programda yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye ve dünya sinemasından yönetmen,
oyuncu ve eleştirmenlerin katıldığı panel
ve söyleşiler düzenlenmektedir. Mithat

Alam Film Merkezi her yıl gerçekleşen
söyleşi ve panelleri, Sinema Söyleşileri
kitabında yayınlayarak sinemaya dair
önemli bir arşivin yaratılmasına katkıda
bulunmaktadır.
Merkezin gönüllü öğrencileri, Merkezin
programını, bütün üniversitede dağıtılan
Sinefil program kitapçığındaki yorum ve
eleştiri yazılarıyla kampüsle paylaşmaktadır. 14 yıl önce Sinefil program kitapçığını hazırlayan kadronun bir sinema dergisi hayal etmesiyle yola çıkan Altyazı
Aylık Sinema Dergisi ise 150. sayısına
yaklaşırken, Türkiye’nin tek bağımsız sinema dergisi olarak yerini korumaktadır.
Mithat Alam Film Merkezi 10 bin filmi geçen DVD arşivi ve tamamı sinema kitaplarından oluşan referans kütüphanesiyle
de önemli bir çekim merkezidir. Boğaziçi
Üniversitesi öğrencileri film arşivinden
film alabildikleri gibi, Merkezdeki izleme
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olanaklarıyla da seçtikleri filmleri seyredebilmektedirler.
Merkezde oluşturulan öğrenci grupları
kısa filmlerden belgesele, stop motion
animasyondan Türkiye sineması araştırmalarına kadar pek çok konuda filmler
üretip, çalışmalar yapabilmektedirler.
Merkez bünyesinde, öğrenciler tarafından yürütülen Türk Sineması Görsel Hafıza Projesi ile de öğrencilerimiz Türkiye
sinemasını yaratanlarla tanışmaktadır.

Her yıl düzenlenen Hisar Kısa Film Seçkisi ise Türkiye’de yapılan yılın en iyi kısa
filmlerini bir DVD’de toplayarak yurtiçindeki ve yurtdışındaki üniversitelere, festivallere ve kısa film yapım şirketlerine
dağıtılmasını sağlamaktadır.
Mithat Alam Film Merkezi tüm projelerini öğrencilerle birlikte sürdürmeye özen
göstermekte, öğrencilerin üretiminin
önemine inanmaktadır.
Merkezin gösterim programları, arşiv
ve film izleme odasının kullanımı ile ilgili
ayrıntılı bilgilere www.mafm.boun.edu.tr
adresinden ulaşılabilir.
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boğaziçi
üniversitesi
yayınevi

boğaziçi
üniversitesi sinema
salonu-SineBu

1995’te kurulan Boğaziçi Üniversitesi
Yayınevi, bilimsel ve felsefi araştırmalar, edebi ve kültürel incelemeler, tarih
ve sözlü tarih, dans ve tiyatro kuramı,
mühendislik, matematik, Türk dili eğitimi, dilbilim, biyografi ve anı kitapları yayımlamaktadır. Bu alanlardaki çeviri ve
telif eserleriyle akademik bilginin geniş
okur kitlelerine ulaştırılmasını, bilim ve
sanatın hayatımızdaki önemini artırmayı,
bilimsel düşüncenin yaygınlaştırılmasını
amaçlamaktadır. Detaylı bilgi için www.
bupress.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kuzey Kampüsü’nde Yeni YADYOK Binasında yer alan, teknik olarak yüksek
standartlara sahip, 154 kişi kapasiteli
SineBU sinema salonu, 2015 yılında kurulmuş ve aynı yılın Mayıs ayında sinema
gösterimlerine başlamıştır. Haftanın beş
günü Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü tarafından “Başka Sinema” ile işbirliği
yapılarak işletilmekte olan SineBU, aynı
zamanda üniversitenin farklı birimleri
tarafından sinema salonu ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmektedir.
Sadece Boğaziçi Üniversitesi mensupları
ve öğrencilerine değil tüm İstanbul halkına açık bir mekan olarak hizmet veren
SineBU, görme engellilerin “Sesli Betimleme” ile film izlemesine de imkân sağlamaktadır. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesinde başlatılan Sesli Betimleme
yönteminin sinema salonunda uygulanmasıyla birlikte görme engelli izleyiciler
tüm izleyicilerle aynı anda film izleme
imkânına sahip olmuşlardır. ABD ve İngiltere gibi ülkelerde görme engelliler için
alışıldık bir hizmet haline gelen bu uygulamaya Türkiye’de ilk yer veren sinema
salonu SineBU olmuştur.
Vizyona giren alternatif filmlerin iyi örneklerinin izlenebileceği SineBU, üniversitedeki diğer öğrenci kulüplerinin kul-

lanımına da açıktır ve film galaları gibi
etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır.
Detaylı bilgi için www.sinebu.boun.edu.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

boğaziçi
üniversitesi
yaşamboyu eğitim
merkezi (büyem)
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), Üniversitemizin
lisans ve lisansüstü eğitim programları
dışında toplum hizmetine sunulan eğitim programları ile eğitim danışmanlığı
ve sınav uygulamalarının hazırlanması,
yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlayan birimidir.
BÜYEM; bireyler, kurumlar ve toplum
için yüksek değer teşkil eden eğitim faaliyetleri sunmayı, eğitimlerinde çağın
gerekleriyle toplumun ihtiyaç ve koşullarını bütünleştirmeyi hedeflemektedir.
Bu doğrultuda, teori ile uygulamayı birleştirerek katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi ve beceri kazandırmayı, uzman
olduğu alanlarda hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Bütün faaliyetlerinde, üniversitenin etik kurallarına bağlı kalmayı
ve tüm çalışmalarında Boğaziçi Üniversitesi kalite ve standartlarını korumayı
ilke edinmiştir.
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BÜYEM, ülkemizin nitelikli insan gücüne
katkı sağlayacak, her yaştan ve meslek
grubundan kişilerin yararlanabileceği
“açık eğitimler” ve “kurumlara özel”
başlıkları altında eğitimler düzenlemektedir. Merkezimiz bünyesinde ayrıca,
üniversitemiz öğretim elemanları ve konunun uzmanlarınca, kurumlara eğitim
danışmanlığı ve sınav uygulamaları
hizmeti de verilmektedir.
Detaylı bilgi için www.buyem.boun.edu.
tr adresini ziyaret ediniz.
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