1863 yılında temelleri atılan Boğaziçi Üniversitesi 159 yıldır
eğitim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor.
Robert Kolej bir eğitmen, mucit, teknisyen ve mimar olan Dr. Cyrus Hamlin ile
tanınmış hayırsever ve zengin bir tüccar
olan Mr. Christopher Rheinlander Robert
tarafından kurulmuştur. Robert finansal
yükü üstlenirken, Dr. Hamlin ise Birleşik
Devletler'den 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.

Geçmişten
Bugüne
Boğaziçi
Üniversitesi
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Bağışlar ve yardımlarla sürdürülen Robert Kolejin ilk binası Hamlin Hall’un inşaatı 1871 yılında tamamlanmıştır. Bugün
Güney Kampüs dediğimiz kampüsteki
tüm tarihi binalar Birinci Dünya Savaşı'ndan önce inşa edilmiş ve yapımlarında kampüste bulunan ocaktan çıkarılan
mavi kireçtaşı kullanılmıştır.

köy'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 imkânları ve personeliyle bugünün Güney Kampüsü 10
Eylül 1971'de tamamen Türkiye devletine
devredilmiştir. Böylece bir asırlık Robert
Koleji kampüsü ve geleneği üzerine Boğaziçi Üniversitesi kurulmuştur. Robert
Kolej mezunu olan Prof. Dr. Aptullah Kuran, Boğaziçi Üniversitesinin ilk rektörü
olmuştur.

Zaman zaman ciddi mali kaynak sıkıntısı çeken Robert Kolej’in ekonomik durumu, 1930’lu yıllarda savaş öncesi Türkiye
ekonomisinden ve Birleşik Devletler'deki
ekonomik krizden etkilenmiştir. İkinci
Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin tarafsızlığını korumasına rağmen, savaş sona
erene kadar pek çok sorun çözümsüz
kalmıştır. 1960’lara gelindiğinde Robert
Akademinin bugün Güney Kampüs olarak bilinen Hisar Kampüsünü tamamen
yükseköğrenime bırakarak, Arnavut-
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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.

159 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
6

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
Öğrencilerimiz
2021-2022 Akademik yılı itibariyle toplam
14.075 öğrenci üniversitemizde eğitim
görmektedir. Bu öğrencilerin 11.288'i lisans düzeyindedir.
Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 326'ya yaklaşan Boğaziçi Üniversitesi, uluslararası
öğrenci oranının en yüksek olduğu üniversitelerden biridir.
Boğaziçi Üniversitesinde öğretim elemanı
başına düşen lisans öğrencisi sayısı 14’tür.

Toplam öğrenci sayımızın %21’i yüksek lisans ve doktora düzeyindedir.

Akademik Kadromuz
Üniversite bünyesinde tam ve yarı zamanlı olmak üzere 607 öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) ve 355
öğretim görevlisinden oluşan 962 kişilik
akademik kadro bulunmaktadır. Tam zamanlı öğretim üyelerimizin yaklaşık %70’i
yurt dışındaki üniversitelerden doktora
derecelerini almışlardır.

11.288 2.787
lisans öğrencisi

lisansüstü öğrenci

607

355

14.075

toplam

Lisansüstü düzeyde öğrenim gören 2.787
öğrencimiz bulunmaktadır.

öğretim üyesi

toplam

8

öğretim görevlisi

962
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Kampüsler
Boğaziçi Üniversitesinin ana kampüsleri, Bebek, Etiler, Rumeli
Hisarı ve Hisarüstü semtlerinde yer almaktadır. Ayrıca
Kilyos, Kandilli ve Anadolu Hisarı'nda da kampüslerimiz
bulunmaktadır.

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.

kuzey kampüs
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 Yükse-
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kokulu Binası, Kütüphane, SineBU Sinema
Salonu, 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,
Garanti Kültür Merkezi ve Yaşam Boyu
Eğitim Merkezi yer almaktadır.

sarıtepe-kilyos kampüsü
Karadeniz sahilindeki bu kampüs, dünyadaki belli başlı kumul alanlarından birinin
üzerinde yer almaktadır. Üniversitemiz,
kumul hareketliliğinin ve kumul bitkilerinin öneminin bilincinde olarak, bu coğrafyanın korunması yönündeki projelerin
oluşturulmasını desteklemektedir. Sarıtepe Kilyos kampüsü yeşil kampüs özelliğinde, kendi enerjisini kendisi üreten
nadir bir kampüs özelliği de taşımaktadır.

Kampüste 1 adet sosyal tesis otel, 1 adet
spor salonu, 1 adet açık halı saha, 3 adet laboratuvar bulunmakta olup, kampüs içerisindeki konutlarında akademik ve idari
personel kalmaktadır.”

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

kandilli kampüsü
Tarihi Kandilli Rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Yaşam Bilimleri Merkezi,
Boğaziçi Üniversitesi-TÜBİTAK Teorik
Fizik Enstitüsü, Teleiletişim ve Enformatik Alanında Öğretim Üyesi Yetiştirme
Merkezi (TETAM), Feza Gürsey Fizik ve
Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kandilli Algıç, Hızlandırıcı ve Enstrümantasyon Laboratuvarı ile lisansüstü
öğrencilere hizmet veren Kandilli Yurdu
bu kampüste yer almaktadır.

anadolu hisarı kampüsü

kişilik derslik, 5 adet 20 kişilik derslik, 2
adet 20 kişilik lounge, 85 adet akademik
personel ve 30 adet idari personel için ofis
odaları mevcuttur. Ayrıca öğrenci kafeteryası, yemekhane, spor tesisleri, öğrenci
yurdu, mescit, PTT kampüste hizmet vermektedir.
Anadolu Hisarı Yerleşkesinin ana girişinde bir sağlık ocağı bulunmaktadır. Bu
sağlık ocağında rutin sağlık hizmetleri verilmektedir.
Anadoluhisarı Kampüsü’ne Beykoz-Üsküdar, Beykoz-Ümraniye ve Beykoz-Kadıköy otobüs ve minibüs hatları aracılığıyla
ulaşılabilir. Yerleşke önündeki duraktan
Üsküdar, Kadıköy, Beykoz ve Kavacık yönünde birçok otobüs geçmektedir. Ayrıca
Rumeli Hisarı-Aşiyan fünikülerinin açılışıyla birlikte, Aşiyan sahilinden Şehir
Hatları yoluyla Anadolu Hisarı iskelesine
seferler başlayacak, Güney Kampüs-Anadolu Hisarı Kampüsü arasında ulaşım deniz yoluyla da sağlanacaktır.
Ayrıca kamusal toplu ulaşım dışında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs – Anadolu Hisarı Kampüsü–Kandilli Kampüsü
arasında mekik hizmeti verilecektir.

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Birimi’nin yer aldığı
Anadolu Hisarı Kampüsü 78.585,00 m²
alan üzerinde kurulmuştur. Anadolu Hisarı Kampüsünde 1 adet 122 kişilik konferans salonu, 2 adet 50 kişilik bilgisayar
laboratuvarı, 45 adet 35-40 kişilik derslik,
8 adet 30-34 kişilik derslik, 20 adet 25-30
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Eğitim

eğitim fakültesi
KURULUŞ

1982

Toplam yedi kampüsten oluşan Boğaziçi Üniversitesinde dört
fakülte, iki yüksekokul, yedi enstitü ve 32 araştırma merkezi
bulunmaktadır.

1982 yılında kurulan Eğitim Fakültesi, Türkiye’deki eğitim fakülteleri arasında, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavlarında en yüksek puanlarla öğrenci alan fakültedir.
Alanlarında yetkin öğretmen, eğitimci ve psikolojik danışman yetiştirmek için geliştirilen özgün programlar, öğrencilerin bedensel, duygusal ve sosyal gereksinimlerinin
çeşitliliğini göz önünde bulundurur.

bölümler
• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı
• Eğitim Bilimleri Bölümü
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
• Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
- Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı
- Fizik Öğretmenliği Programı
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı
- Kimya Öğretmenliği Programı
- Matematik Öğretmenliği Programı

fakülteler ve
yüksekokullar

Atatürk Enstitüsü

Eğitim Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

Fen-Edebiyat Fakültesi

Çevre Bilimleri Enstitüsü

Hukuk Fakültesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü

Mühendislik Fakültesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü

Yabancı Diller Yüksekokulu
12

enstitüler

• Temel Eğitim Bölümü
- Okulöncesi Öğretmenliği Programı
• Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
- İngilizce Öğretmenliği Programı

69 öğretim elemanı
2214 öğrenci
%9 lisansüstü

öğretim elemanı başına düşen
lisans öğrencisi sayısı

29

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bebek, İstanbul, 34342
0212 359 45 58 - www.fed.boun.edu.tr
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fen-edebiyat fakültesi

hukuk fakültesi

KURULUŞ

KURULUŞ

1959

2021

Temelleri 1959 yılında Robert Kolej bünyesinde atılan Fen-Edebiyat Fakültesi, verdiği
eğitim ve bağımsız araştırma yapma olanağı ile öğrencilere güçlü bir bilimsel temel
sağlamanın yanı sıra onları eleştirel düşünmeye yönlendirir.
Fakülte, Lisans Yerleştirme Sınavlarında dereceye giren öğrencilerin tercih ettiği ve
Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci alan bölümlere sahiptir.

Hukuk Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor...
2021 yılında kurulan Hukuk Fakültesinde, Boğaziçi Üniversitesi’nin 160 yıla yakın süren geleneği, uluslararası standartlara uygun, modern zamanın gereksinimlerini göz
önünde bulunduran yenilikçi bir hukuk eğitimiyle harmanlanacaktır.
Fakültede, hem Türkiye'de hem uluslararası arenada hukukun her alanında çalışabilecek mesleki yetkinliğe sahip, İngilizce ve Türkçe hukuk literatürüne aynı derecede
hâkim, çok yönlü hukukçular yetiştirmek amacıyla öğrencilerine en fazla seçim hakkı
tanıyarak uzmanlaşmaya imkân tanıyan, Üniversitenin diğer bölümleri ile entegre
olarak disiplinlerarası çalışmayı teşvik eden bir eğitim verilecektir. Bu hedeflere uygun olarak, seçimlik derslerin tamamının ve zorunlu derslerin önemli bir kısmının İngilizce olarak tasarlandığı Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye’de İngilizce
ders oranı en fazla (%50 üzeri) olan hukuk lisans programını sunmaktadır.

bölümler
• Batı Dilleri ve Edebiyatları
• Çeviribilimi
• Dilbilimi
• Felsefe
• Fizik

bölümler

• Kimya

• Hukuk Programı

• Matematik
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
• Psikoloji
• Sosyoloji

12* öğretim elemanı

• Tarih
• Türk Dili Edebiyatı

* En yetkin öğretim elemanı kadrosunu oluşturma süreci kesintisiz devam etmektedir.

255 öğretim elemanı
4491 öğrenci
%12 lisansüstü

öğretim elemanı başına düşen
lisans öğrencisi sayısı

15

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Bebek, İstanbul, 34342
0212 359 47 70

14

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bebek, İstanbul, 34342
0212 359 66 60 - www.fef.boun.edu.tr

www.hf.boun.edu.tr
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iktisadi ve idari bilimler fakültesi

mühendislik fakültesi

KURULUŞ

KURULUŞ

1958

1912

150 yılı aşkın birikim ve yenilikçi eğitim geleneğinin içinde, temelleri 1958 yılında Robert Kolej bünyesinde atılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son dönemde revize
ettiği dünya standartlarında ders programları ve çok zengin ders seçenekleri ile öğrencilere farklı alanlarda kendilerini geliştirme olanağı sağlayan bir öğretim programına sahiptir.

Temelleri 1912 yılında Robert Kolej bünyesinde atılan Mühendislik Fakültesinde, bilim
ve endüstri alanındaki gelişmelere katkıda bulunacak uluslararası mühendislik kariyeri hedefleyen gençlere yönelik programlar sunulmaktadır.
Fakülte, bünyesinde araştırma ve yeni bilgi üretimini temel hedef olarak benimsemiştir. Teknoloji üreten ve bu bilgiyi aktarabilen araştırma geliştirme faaliyetlerinin
sürekliliği desteklenir. Öğretim üyelerinin yanı sıra öğrenciler de bizzat araştırma
projelerinde yer alır.

Fakülte bünyesinde kazanılabilecek en büyük değer ‘öğrenmeyi öğrenmek’ yetisi
iken, bu eğitimi Boğaziçi gibi köklü, sosyal, çok yönlü ve itibarlı bir üniversitede almak
önemli bir ayrıcalıktır.

bölümler

bölümler

• Bilgisayar Mühendisliği

• Ekonomi

Türkiye'nin

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği

• İşletme

ABET

• Endüstri Mühendisliği

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

onaylı ilk
mühendislik
fakültesi

• İnşaat Mühendisliği
• Kimya Mühendisliği
• Makina Mühendisliği

89 öğretim elemanı
1836 öğrenci
%12 lisansüstü

öğretim elemanı başına düşen
lisans öğrencisi sayısı
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200 öğretim elemanı
3544 öğrenci
%28 lisansüstü

öğretim elemanı başına düşen
lisans öğrencisi sayısı
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Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bebek, İstanbul, 34342
0212 359 6529

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

www.iibf.boun.edu.tr

Bebek, İstanbul, 34342
0212 359 54 00
www.eng.boun.edu.tr
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uygulamalı bilimler yüksekokulu
KURULUŞ

1995

Alanlarında ilk olma özelliğini taşıyan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bölümleri,
hızla değişen dünyada, sağlam akademik ve mesleki altyapıya sahip, yaratıcı, özdeğerlerini iyi tanıyan, toplumsal sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Lisans Yerleştirme Sınavlarında kendi alanlarında
Türkiye’deki en yüksek puanlı öğrencileri alan bölümlere sahiptir.

bölümler
• Turizm İşletmeciliği
• Uluslararası Ticaret
• Yönetim Bilişim Sistemleri

39 öğretim elemanı
1315 öğrenci
%8 lisansüstü

öğretim elemanı başına düşen
lisans öğrencisi sayısı

30

Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bebek, İstanbul, 34342
0212 265 98 13
www.sad.boun.edu.tr
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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.
Güz, Kış, Bahar ve Yaz sınavları olmak
üzere yılda dört İngilizce yeterlik sınavı
düzenlenmektedir. Üniversiteye yeni
yerleştirilen 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 tarafından verilen bir Düzey
Belirleme Sınavı (DBS) ile belirlenir. Bu
sınavın tarihi Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Akademik Takvimde
ilan edilir.
Programda amaç, akademik düzeyde
dinleme, okuma, yazma ve konuşma
becerilerini geliştirmektir. Devam ve
not ortalaması şartlarını yerine getiren
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Program 2, 3 ve 4 öğrencileri, bir veya
iki dönemlik yoğun eğitim sonunda BÜYES/BUEPT Sınavı’na girebilirler. Program 1 öğrencileri de iki dönemlik yoğun
eğitim sonunda devam ve not ortalaması şartlarını yerine getirdikleri takdirde
BÜYES/BUEPT Sınavı’na girebilirler. İki
dönem sonunda İngilizce yeterliğini kanıtlayamayan ve derse devam hakkını
yitirmemiş olan Program 1 öğrencileri,
Yaz Dönemi Eğitimine devam ederler.
Hazırlık Birimi öğrencileri ders içi eğitimlerinin yanı sıra, üniversite veya
YADYOK bünyesindeki yazı atölyesi 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 IELTS Academic 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 yılın
başında Boğaziçi Üniversitesi Akademik
Takviminde ilan edilir ve Yabancı Diller
Yüksekokulu web sayfasında duyurulur.
BÜYES/BUEPT Sınavı ve dengi sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.
TOEFL® IBT
Genel Toplam: min. 79
Yazma: min. 22 / TWE: Geçer
IELTS Academic
Genel Toplam: min. 6.5
Yazma: min. 6.5 / TWE: Geçer

TOEFL® IBT ve IELTS Academic sınavları birçok ülkede yıl boyunca ayda en az
birkaç kez düzenlenir ve orijinal sınav
sonuçları hem posta hem de Internet
yoluyla edinilebilir.
TOEFL® IBT ve IELTS Academic Sınavında genel toplamda şart koşulan
minimum puanı alan ancak Yazma bölümünde başarılı olamayan bir aday üniversitemizin BÜYES/BUEPT Sınavı ile
aynı tarihte verilen TWE sınavına girebilir. Sınavda başarılı olunduğu takdirde,
YADYOK Öğrenci İşleri Ofisine orijinal
TOEFL® IBT ve IELTS Academic sınav
karnesini göstermek suretiyle ‘resmi
onay belgesi’ alınır. TOEFL® IBT ve
IELTS Academic sınav sonuçları, YADYOK tarafından onaylanmadıkça geçerli
sayılmaz. 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, Çince, Fransızca, İspanyolca,
İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve
Portekizce; ‘temel kullanıcı’ (A1 ve A2)
seviyelerinde de Ermenice ve Yunanca
dersleri verilmektedir. Ayrıca, seçtikleri
dili daha da ilerletmek isteyen öğrenciler için Almanca, Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca ve Japonca 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, Fransızca veya İspanyolca dil sertifikası verilmektedir.

ileri ingilizce birimi
İleri İngilizce Birimi tarafından verilen
seçmeli ve zorunlu derslerin temel hedefi, öğrencilerin kültürel formasyonlarına 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.
Kredili olarak verilen dersler iki gruba
ayrılır: zorunlu dersler ve seçmeli dersler (serbest ya da tamamlayıcı seçmeli
olarak alınan Beşeri ve Sosyal Bilimler
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. Bu ortak yaklaşım, öğretim ve
araştırma alanlarında farklı konularda
uzmanlaşmış akademik kadrosu sayesinde hayata geçirilmektedir.
Detaylı bilgi için:
www.yadyok.boun.edu.tr
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çift anadal
programı

yaz dönemi

uluslararası
değişim olanakları

Boğaziçi üniversitesi yaz döneminde

Öğrenciler lisans öğrenimleriyle eş za-

7 haftalık yoğunlaştırılmış eğitim ve-

manlı olarak, farklı bir bölümün lisans

rilmektedir. Program dâhilinde güzel

öğrenimini takip ederek çift diploma

sanatlardan eğitim bilimlerine, kültürel

“Boğaziçi

alabilirler. "Çift Anadal Programı (ÇAP)"

çalışmalardan doğa ve mühendislik bi-

görmek uluslararası bir deneyimdir.”

adı verilen bu programa öğrenciler, ge-

limlerine uzanan geniş bir yelpazede

nel not ortalamaları en az 3.00 olması

200’den fazla ders açılmakta, gerek

şartıyla, 3. dönem başı ile 4. dönem so-

Üniversitemiz mensubu gerekse yurt içi

nunda başvurabilirler. Bu programa ka-

ve yurt dışından alanında isim yapmış

yıtlı öğrencilerin üniversitedeki toplam

akademisyenlerle buluşma imkânı sunu-

öğrenim süreleri 10 dönemi aşamaz.

larak öğrencilerimize uzmanlık alanları

Aktif çift anadal programları için:
http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/
Akademik/Cift_Anadal_Programlari

rılmaktadır.
Yaz Döneminde öğrencilerimiz, önceki dönemlerde alamadıkları seçmeli
dersleri alabilir, değişim programlarına

Lisans öğrenimlerini başarıyla yürüten

programlarını takviye edebilir, Güz ve

öğrenciler, ilgi duydukları ikinci bir alan-

Bahar dönemlerinde başarısız oldukları

da sınırlı sayıda dersi alarak bu alanda

dersleri tekrar edebilirler. Bununla bir-

bir Yandal Sertifikası sahibi olabilirler.

likte yurt içindeki ve yurt dışındaki üni-

Yandal Programı dersleri, öğrencilerin

versitelerden gelen öğrenciler de ders

kendi alanları dışında, seçtikleri ikinci bir

alabilmekte ve aldıkları dersleri kendi

alanda bilgi ve yetkinlik oluşturmak için

üniversitelerinde saydırabilmektedir.

alacakları ders grubundan oluşur.

Yaz döneminde (her yıl) yurt dışındaki

Öğrenciler, genel not ortalamaları en az

farklı üniversitelerden gelen öğren-

2.75 olması şartıyla birkaç Yandal Prog-

cilerle birlikte toplam 4500 öğrenci

ramına başvurabilir ancak, bir Yandal

ders almaktadır/faydalanmaktadır.

Programına kabul edilirler.

Detaylı bilgi için:

Aktif yan dal programları için:

www.summer.boun.edu.tr

katılım gibi nedenlerle düzensizleşen

Boğaziçi Üniversitesi, çoğunluğu Avrupa’da olmak üzere, 41 ülkede, 306 üniversite ile 1247 değişim kontenjanına
sahiptir.
Değişim programına katılmak için başvuru yapacak olan lisans öğrencilerinin
okudukları programda 2. sınıf statüsüne
geçmeleri ve genel not ortalamalarının
4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir.
Detaylı bilgi ve güncel üniversiteler listesi için:
www.intl.boun.edu.tr

Boğaziçi
Üniversitesi'nde
eğitim görmek
uluslararası
deneyimdir.

http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/
SubPage/yandalprogramlari
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eğitim

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 Birliği’nin
ülkemize sağladığı ve Türkiye temsilcisi
Ulusal Ajans aracılığı ile üniversitelere
bölüştürülen Erasmus Fonu’ndan aylık
hibe sağlanmaktadır. Diğer ülkelerdeki
üniversitelere giden öğrencilerimiz ise
o üniversitenin öğrenim harcından muaf
tutulmaktadır. Öğrenciler yaşam ve ulaşım masraflarını kendileri karşılarlar.

doğrultusunda farklı bakış açısı kazandı-

yandal programı

Üniversitesi’nde

6
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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

çevre bilimleri enstitüsü

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.

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
çalışmalarına devam eden enstitü, çevre
mühendisliğine ek olarak, çevre temel
bilimleri, ekoloji ve çevre sosyal bilimleri
de kapsamaktadır.

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.

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.

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.

kandilli rasathanesi ve
deprem araştırmaları
enstitüsü
www.koeri.boun.edu.tr
1868’de kurulan Türkiye’nin en köklü bilimsel kuruluşu, enstitüye dönüştükten
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veri bilimi ve yapay zeka
enstitüsü
Günümüzün en popüler araştırma alanlarından olan veri bilimi ve yapay zeka
alanında hem teorik hem de uygulamalı
araştırmalar yapmak ve lisansüstü
seviyede ülkemiz araştırmacı ihtiyacına cevap vermek üzere 2021 sonunda
kurulmuştur. Enstitümüzde, sanayi ile
yakın ilişkiler içinde, mühendislik ve fen
bilimleri yanında sosyal bilimler alanını
da kapsayan disiplinlerarası büyük
boyutlu gerçek dünya uygulamaları
geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2929

araştırma

uygulama ve araştırma
merkezleri

Boğaziçi Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerinin yanı sıra, araştırma ve uygulama merkezlerinde de,
bilişim teknolojilerinden nanoteknolojiye, kognitif bilimlerden politikaya geniş
bir alanda ve disiplinler arası platformda araştırmalar yapılmaktadır. Fen ve
Mühendislik, Sosyal ve Beşeri Bilimler
dallarında 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 İnsanı Portalı oluşturulmuştur. Boğaziçi Üniversitesinin akademik
faaliyetlerinde mükemmeliyetin ölçüsü
uluslararası düzeydir. Öğretim üyelerimiz arasında TÜBİTAK, TÜBA, Bilim
Akademisi ve Marie Curie Araştırma
Programı ve Bursları gibi ulusal ve uluslararası büyük ödüller kazananlar bulunmaktadır.
Araştırma ağırlıklı bir üniversite modelini benimsemiş olan Boğaziçi Üniversitesinde lisans ve lisansüstü eğitim ve
araştırma için ilave kaynaklar yaratıl
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Afet Yönetimi Uyg. ve Ar. Mrkz.
Arkeometri Uyg. ve Ar. Mrkz.
Asya Çalışmaları Uyg. ve Ar. Mrkz.
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.
Eğitim Teknolojisi Uyg. ve Ar. Mrkz.
Enerji Politikaları Uyg. ve Ar. Mrkz.
Feza Gürsey Fizik ve Matematik
Uyg. ve Ar. Mrkz.

maktadır. Üniversite bünyesinde DPT,
TÜBİTAK, AB ve özel sektör tarafından
desteklenen çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projesi
yürütülmektedir.

Finans Uyg. ve Ar. Mrkz.
Girişimcilik Uyg. ve Ar. Mrkz.
Halet Çambal ve Nail Çakırhan
Arkeoloji, Geleneksel Mimarlık ve
Tarih Uyg. ve Ar. Mrkz.

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı(BÜVAK)
her yıl yüzlerce öğrenciye burs vermenin yanı sıra, öğretim üyelerinin bilimsel
çalışmalarına ve üniversite birimlerinin
projelerine de destek olmaktadır.

Ekonometri Uyg. ve Ar. Mrkz.
Mekatronik Uyg. ve Ar. Mrkz.
Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel
Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat
Uyg. ve Ar. Mrkz.
Polimer Uyg. ve Ar. Mrkz.
Psikoloji Uyg. ve Ar. Mrkz.
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.
Detaylı bilgi için:
https://arastirma.boun.edu.tr

İklim Değişikliği ve Politikaları
Uyg. ve Ar. Mrkz.
İktisadi Tasarım Uyg. ve Ar. Mrkz.
İnovasyon ve Rekabet Odaklı
Kalkınma Çalışmaları
Uyg. ve Ar. Mrkz.

Teknopark, Türk Patent Enstitüsü
Dokümantasyon ve Bilgi Birimi gibi
oluşumlar faaliyete geçirilerek sanayi
ve akademi işbirliğinin gelişimine katkıda bulunulmaktadır.

İnsani Gelişme Uyg. ve Ar. Mrkz.
İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü Uyg.
ve Ar. Mrkz.

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde, bilim
dallarında veya disiplinler arası başarılı çalışmalar yapan 32 Uygulama ve
Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim ve Finansal
Düzenleme Uyg. ve Ar. Mrkz.
Makroekonomi ve Uygulamalı
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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
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teknolojik alt yapıyı sağlamak amacıyla
faaliyetlerini sürdürmektedir.
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 yurt dışı bağlantıları Teknoparkta
gerçekleştirilen projelerin arkasındaki
itici güç olmaktadır.
Detaylı bilgi için:
www.teknopark.boun.edu.tr
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süreli yayınlar koleksiyonu

plak, CD, kaset ve videokaset ile DVD arşi-

Eski sayılarının toplamı 158.000’i aşan 150

vinden oluşmaktadır.

güncel basılı dergi ile gazete-mikrofilm
arşivinin bulunduğu koleksiyonda 55.000

braille koleksiyonu

elektronik dergiye, 45 adet e-dergi verita-

Görme engelliler için Braille Alfabesi ile

banına, 8 adet e-kitap veritabanı ile refe-

yazılmış olan 2.279 kitaptan oluşmaktadır.

rans dahil diğer konularda 26 adet olmak
üzere toplam 79 veritabanına kampüs içi

rezerv koleksiyonu

ve kampüs dışından 24 saat on-line erişim

Derslerde okutulan kitaplar Rezerv Bölü-

mümkündür.

müne konarak tüm öğrencilerin kısa süreli
ödünç alarak faydalanması sağlanmakta-

nadir eserler koleksiyonu

boğaziçi
üniversitesi
kütüphanesi
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, 1863
yılından bu yana gelişen koleksiyonlarıyla
740.000 esere, 850.000 elektronik yayına
sahip 10.000 m2 ’den büyük kapalı alanda
1.000 kişilik oturma kapasiteli açık raf sistemine göre çalışan akademik bir kütüphanedir.

elektronik kaynaklara proxy servisi ile her
zaman her yerden ulaşılabilmektedir. Kitap
süresi uzatma, kitap ayırtma gibi işlemler
kullanıcılar tarafından internet üzerinden
yapılabilmektedir.Kütüphane aşağıdaki koleksiyonlardan oluşmaktadır:

dır. Öğretim elemanlarının istediği kitap

16.yy’a kadar uzanan yazma ve basma

bölümleri, makale, ders notu gibi kaynak-

eserlerin

lar da elektronik ortama aktarılarak 7/24

bulunduğu

bu

koleksiyonda

yer alan yaklaşık 29.000’den fazla eser

öğrencilerin erişimine açılmaktadır.

açık raf sistemine dahil değildir. Amerika
Birleşik Devletleri hakkında 18.yy-20.yy

Kütüphane Çalışma Saatleri:

dönemine ait 2.500 cilt kitaptan oluşan

8.30 – 24.00 (Resmi Tatiller Hariç)

Amerika Birleşik Devletleri Tarihi Dokümanları da bu koleksiyonda yer almaktadır.

Çalışma Salonları:
7/24 (Resmi Tatiller Hariç)

genel koleksiyon
İngilizce ve Türkçe ağırlıklı olmak üzere

görsel işitsel koleksiyonu

çeşitli dillerden oluşan 546.500 materyali

Çoğunluğu klasik müzik, caz ve rock eser-

Detaylı bilgi için:

içerir.

lerden oluşan, toplamda 15.000 kadar

www.library.boun.edu.tr

referans koleksiyonu

Kütüphanede günde ortalama olarak:

Ansiklopediler, sözlükler, atlaslar, biyog-

4.000 kişi giriş yapmakta, 550 kitap ödünç

rafiler gibi 42.000’den fazla danışma kay-

verilmekte, 25 kitaba ayırtma (hold) işlemi

nağı ile tezler, araştırma raporlarını içerir.

yapılmakta, elektronik ders materyallerinden 200 veritabanlarından 4.210 makale ve

yakın doğu koleksiyonu

kitap okunmaktadır.

Özellikle Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı

Koleksiyona her yıl satın alınma ve bağış

İmparatorluğu ve Yakın Doğu Medeniyet-

yoluyla en az 5 bin kitap eklenirken, elekt-

leriyle ilgili 131.000 basılı eserden oluş-

ronik kitap sayısı çok daha hızlı artmak-

maktadır.

tadır. Kütüphanenin abone olduğu tüm
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burs
olanakları

yurt
olanakları

çını aynı anda alabilirler. Nakdi Burslar,
BÜ Vakfı (BÜVAK) ve diğer vakıf/kurum/
kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır.
Bir öğrenciye gereksinimine göre birden

Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilerinin ola-

fazla ayni burs bağlanabilir ancak birden

naksızlıklar nedeniyle zor durumda kal-

fazla nakdi burs verilemez. Bursların deva-

masını engellemek ve aynı zamanda ba-

mı için Dil Hazırlık Okulu’nu bir yılda başa-

şarılarını ödüllendirmek amacıyla burs

rıyla tamamlamak gerekmektedir. Bölüme

olanakları sunmaktadır. Bu amaç doğrul-

başladıktan sonra ise bursların devamı için

tusunda başarı ve gereksinim kriterlerine

belli ortalama koşulları vardır. Her akade-

dayalı burslar verilmektedir.

mik yıl sonunda gerekli kontroller yapılır,

Başarı Bursları, üniversiteye giriş başarı-

öğrenciler gerekli koşulları sağladığı ve

sına dayalı burslardır. Bu bursların türleri

kaynaklar yeterli olduğu sürece bursları

ve kriterleri her yıl Üniversite Yönetim

devam eder. Engelli öğrenciler bursa baş-

Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

vurduklarında, öncelikleri vardır.

YURT ADI

Başarı Burslarında Yükseköğretim Ku-

Boğaziçi Üniversitesi burslarına başvuru

rumları Sınavı (YKS) sonucunda ilgili puan

süreci her akademik yılın başında derslerin

türlerinde OBP’nin 0.12 katsayısı ile çar-

başladığı tarihten önce başlar. Başvurular,

pılması sonucu bulunan ilgili Yerleştirme

Burs Ofisi web sitesinde* ilan edilen tarih-

Puanı esas alınır. Öğrencilerin dereceye

lerde yapılır.

girdikleri puan türü ile yerleştikleri bölümün puan türünün aynı olması ve Boğaziçi
Üniversitesi’ne 1. tercihinde yerleşmek ön
koşuldur. Başarı Burslarının devamı için
Dil Hazırlık Okulunun bir yılda başarıyla

Boğaziçi Üniversitesi yurtları oda ve
daire tipi olmak üzere ikiye ayrılır:

oda tipi yurtlar
Bu yurtlarda ikamet alanları odalar
şeklinde düzenlenmiştir. Yurtlarda kablosuz internet, 24 saat sıcak su, dâhili

daire tipi yurtlar
Bu yurtların ikamet alanları mutfak, banyo ve tuvaleti içinde olan daireler şeklinde düzenlenmiştir. Dairelerde kablosuz
internet, 24 saat sıcak su, telefon bağlantısı, ahşap mobilya ranza, elbise dolabı,

YERLEŞKE

YURT TİPİ

1. Erkek Yurdu

Güney

Oda Tipi

1. Kız Yurdu (Zeynep- Ayşe Birkan Kız Yurdu)

Güney

Oda Tipi

1. Kuzey Yurdu

Kuzey

Oda Tipi

2. Kuzey Yurdu

Kuzey

Oda Tipi

3. Kuzey Yurdu

Kuzey

Daire Tipi

4. Kuzey Yurdu

Kuzey

Daire Tipi

Kilyos

Daire Tipi

2020 – 2021 Akademik Yılı Pandemi sebebiyle online eğitim olmasına rağmen,
Nakdi ve Ayni (Yemek Bursu, Yurt Bursu
ve Kitap Bursu) burslar devam etmiş olup
online eğitim sürecinde, ek olarak İnternet

Prof. Dr. Halide Sevim Yavuzer Öğrenci Yurdu

Destek Bursu ve Bilgisayar/Tablet Destek

(1. Kilyos Yurdu)

Burslarıyla öğrencilerimiz desteklenmiştir.

3. Kilyos Yurdu Ek Bina

Kilyos

Daire Tipi

ce de devam eder. Bir öğrenci KYK İlk 100

2020 - 2021 Akademik Yılında 5.089 öğ-

3. Kilyos Yurdu

Kilyos

Daire Tipi

Bursu haricinde iki Nakdi Burs aynı anda

renci 7.758 burstan yararlanmıştır. Aynı

alamaz.

akademik dönemde yurtlarda kalmaya de-

Kandilli Yurdu

Kandilli

Daire Tipi

Uçaksavar

Daire Tipi

tamamlanması gerekmektedir. Öğrencinin
Genel Not Ortalaması her dönem için 4.00
üzerinden 3.00'ün altına düşmediği süre-

Gereksinim Bursları, ekonomik gereksinime dayalı burslardır. Boğaziçi Üniversitesi

Superdorm (özel)

vam etmek isteyen 334 öğrencinin 109’u
Yurt Bursu almıştır.

Boğaziçi Üniversitesi yurtları, GSB Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile B.Ü.
Yurtlar Yönetmeliği hükümlerince yönetilmekte ve denetlenmektedir.

öğrencileri gereksinimlerine göre Nakdi,
Kitap, Yemek ve Yurt Burslarından yarar-

Detaylı bilgi için: www.bursofisi.boun.edu.tr

Yurtlarımız Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yer aldığından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile bağlantısı yoktur.

lanabilir ve bu burslardan bir veya birka-
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telefon bağlantısı, ahşap mobilya ranza,
elbise dolabı, masa, sandalye, kitaplık ve
buzdolabı bulunmaktadır. Katlarda yer
alan banyo ve tuvaletler öğrenciler tarafından ortak kullanılmaktadır.

6
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masa, sandalye, kitaplık ve buzdolabı yer
almaktadır. Daire tipi yurtlarda ortopedik
engelli öğrencilerimiz için odalar bulunmaktadır.
Detaylı bilgi için: www.yurtlar.boun.edu.tr

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 öğ-
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Sosyal sorumluluğu
geliştiren, etkinlikleri ile
düşünsel gelişimi sağlayan
ve bireysel yaratıcılığı
vurgulayan Boğaziçi
Üniversitesi Öğrenci
Kulüpleri

renci 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.

Eğitim-Araştırma Kulübü
Elektro-Teknoloji Kulübü
Folklor Kulübü

Atatürkçü Düşünce Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Bilişim Kulübü

Öğrenci faaliyetlerindeki çeşitliliğin bir
sonucu olarak üniversitemizde her yıl
birçok festival düzenlenmektedir. Spor
Kulübünün her yıl yaz başında düzenlediği ve ve farklı ülkelerden takımların da
katıldığı SPORTS FEST, Mühendislik Kulübünün düzenlediği ve uluslararası mühendislik öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen ICAMES, Havacılık Kulübünün
düzenlediği AIR FEST, Macera Oyunları
Kulübünün düzenlediği OYUN GÜNLERİ,
Müzik Kulübünün düzenlediği TAŞ ODA
KONSERLERİ, Tiyatro Kulübünün düzenlediği İSTANBUL AMATÖR TİYATRO
GÜNLERİ, Dans Kulübünün düzenlediği
DANS FESTİVALİ, İşletme ve Ekonomi
Kulübünün düzenlediği BRAND MAKER,
Kampüsteki sanat kulüplerinin katılımıyla düzenlenen SANAT FESTİVALİ bunlardan sadece bir kısmıdır.

Bilim Kulübü

Gastronomi ve Degustasyon
Kulübü

Briç Kulübü

Gerçek Macera Oyunları Kulübü

Çeviri Kulübü

Güzel Sanatlar Kulübü

Çevre Kulübü
Dağcılık Kulübü
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Dans Kulübü

Havacılık Kulübü

Davranış Bilimleri Kulübü

İslam Araştırmaları Kulübü

Denizcilik ve Yelken Kulübü

İşletme ve Ekonomi Kulübü

Edebiyat Kulübü

Kadın Araştırmaları Kulübü
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Karikatür ve Mizah Kulübü
Köy Kooperatif Kulübü
Mağara Araştırma Kulübü
Makina Teknoloji Kulübü
Mühendislik Kulübü

Siyaset Bilim ve Uluslararası
İlişkiler Kulübü
Sosyal Hizmet Kulübü
Sosyal Bilimler Kulübü
Spor Kurulu

Münazara Kulübü
Müzik Kulübü

Sualtı Sporları Kulübü
Radyo Boğaziçi
Satranç Kulübü

Tarih İncelemeleri Kulübü
Tiyatro Kulübü

Sinema Kulübü

Türk Müziği Kulübü
Uluslararası Öğrenci Ağı
Yapı Kulübü
Yöneylem Araştırma Kulübü
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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

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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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-

güzel sanatlar
bölümü

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.

Güzel Sanatlar Bölümünde; müzik, seramik, heykel, uygulamalı sanatlar, 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.

Detaylı bilgi için:
www.pe.boun.edu.tr

Atölyelerde; Resim, Uygulamalı Sanatlar ve Fotoğraf teknikleri dersleri verilmektedir. Güzel Sanatlar Bölümünün 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, yaratıcılıklarını
arttırmak, sanatsal ve kültürel açıdan
bir bütün olarak gelişmeleri için fırsat
sunmaktır.
Detaylı bilgi için:
http://www.finearts.boun.edu.tr
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malarına kadar pek çok konuda filmler
üretip çalışmalar yapabilmektedirler.
Merkez bünyesinde, öğrenciler tarafından yürütülen Türk Sineması Görsel
Hafıza Projesi ile öğrencilerimiz Türkiye
sinemasını yaratanlarla tanışmakta ve
sinemamızın hafızasını kayıt altına almaktadırlar.

mithat alam film
merkezi
Bağışçı Mithat Alam (RA’64-RC’68) tarafından Boğaziçi Üniversitesi ve Vakfı
bünyesinde kurulan Mithat Alam Film
Merkezi 8 Aralık 2000 tarihinden bu
yana Güney Kampüsteki kendi binasında
faaliyet göstermektedir.
Merkez, sinema bölümü bulunmayan Boğaziçi Üniversitesinde sinemaya ilgi duyan öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine destek olmayı ve gelecekte sinema
alanında uzmanlaşmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu amaç çerçevesinde merkezde yıl
boyunca film gösterimleri gerçekleştirilmekte, yönetmen, oyuncu ve tür retrospektifleri programda yer almakta,
Türkiye ve dünya sinemasından yönetmen, oyuncu ve eleştirmenlerin katıldığı

Her yıl düzenlenen Hisar Kısa Film Seçkisi ise Türkiye’de yapılan yılın en iyi kısa
filmlerini WEB sitesinde toplamakta ve
yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere, festivallere ve kısa film yapım
şirketlerine dağıtılmasını sağlamaktadır.
panel ve söyleşiler düzenlenmektedir.
Mithat Alam Film Merkezi her yıl gerçekleşen söyleşi ve panelleri, Sinema Söyleşileri kitabında yayınlayarak sinemaya
dair önemli bir arşivin yaratılmasında
katkıda bulunmaktadır. Merkezin gönüllü
öğrencileri, merkezin programını, bütün
üniversitede dağıtılan Sinefil program kitapçığındaki yorum ve eleştiri yazılarıyla
kampüsle paylaşmaktadırlar.
Mithat Alam Film Merkezi 18 bin filme
yaklaşan DVD arşivi ve tamamı sinema
kitaplarından oluşan referans kütüphanesiyle de önemli bir çekim merkezidir.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri film
arşivinden film alabildikleri gibi, Merkez’deki izleme olanaklarıyla da seçtikleri filmleri seyredebilmektedirler.
Merkezde oluşturulan öğrenci grupları
kısa filmlerden belgesele, stop motion
animasyondan Türkiye sineması araştır-

boğaziçi
üniversitesi
yayınevi
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

Mithat Alam Film Merkezi tüm projelerini öğrencilerle birlikte sürdürmeye özen
göstermekte, öğrencilerin üretiminin
önemine inanmaktadır.
Detaylı bilgi için:
www.mafm.boun.edu.tr
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boğaziçi
üniversitesi sinema
salonu-SineBu
Sinema sektörü standartlarına sahip, 154 kişi
kapasiteli sinema salonu, 2015 yılında SineBU
adıyla vizyon filmleri göstermeye başlamış,
aynı zamanda akademik kullanım ve öğrenci

lı olarak iletilmektedir. ABD ve İngiltere gibi

BÜYEM; bireyler, kurumlar ve toplum için

katkı sağlayacak, her yaştan ve meslek

ülkelerde seyir eşitliği sağlamayı amaçlayan

yüksek değer teşkil eden eğitim faaliyetleri

grubundan kişilerin yararlanabileceği “açık

ve alışıldık bir hizmet haline gelen bu uygu-

sunmayı, eğitimlerinde çağın gerekleriyle

eğitimler”, “kurumlara özel eğitimler”, lise

lamaya Türkiye’de ilk yer veren ve hala tüm

toplumun ihtiyaç ve koşullarını bütünleştir-

öğrencilerine özel “BOUN 101 Programları

sinema salonları içinde bu alanda aktivizm

meyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, teori

(Kış ve Yaz Okulları ile Bahar ve Sonbahar

ile uygulamayı birleştirerek katılımcılara

Atölyeleri)” ve “Kurumsal Sosyal Sorumlu-

yaşama geçirilebilir bilgi ve beceri kazandır-

luk Projeleri” düzenlemektedir. Merkezimiz

mayı, uzman olduğu alanlarda hizmet sun-

bünyesinde ayrıca, üniversitemiz öğretim

mayı amaçlamaktadır. Bütün faaliyetlerinde,

elemanları ve konunun uzmanlarınca, ku-

üniversitenin etik kurallarına bağlı kalmayı

rumlara eğitim danışmanlığı ve sınav uygu-

ve tüm çalışmalarında Boğaziçi Üniversitesi

lamaları hizmeti de verilmektedir.

kalite ve standartlarını korumayı ilke edin-

Detaylı bilgi için:

yürütmeye devam eden tek sinema salonu SineBU olmuştur. SineBU tüm filmleri sesli betimlemeli göstermek ve işitme engelli bireyler
için de ayrıntılı altyazı ve işaret dili seçeneği
sunmak için STK ve ilgili kuruluşlarla çalışma-

kulübü faaliyetlerinin hizmetine girmiştir.

larına devam etmektedir.

Yıllık 20.000’in üzerinde seyircisi bulunan

Vizyona giren arthouse/bağımsız filmlerin iyi

SineBU sadece kampüs bileşenlerinden değil

örneklerinin izlenebileceği SineBU, üniversite-

tüm İstanbul halkından ilgi görmektedir. Öğ-

deki diğer öğrenci kulüplerinin kullanımına da

miştir.

renci faydası odaklı bilet fiyatlaması sebebiy-

açıktır. Film galaları, söyleşiler, film atölyeleri,

BÜYEM, ülkemizin nitelikli insan gücüne

le, SineBU’yu ziyaret eden 10 seyircinin 9’u

Engelsiz Filmler Festivali gibi etkinliklere de

öğrencilerden oluşmaktadır. Ayrıca Boğaziçi

ev sahipliği yapan SineBU geleceğin sinema-

Üniversitesi başarılı öğrencilere SineBU’da

cıları için alternatif bir mekân olmayı hedef-

geçerli sinema bursu verebilen tek üniversite

lemektedir.

konumundadır.

Detaylı bilgi ve gösterim takvimi için:

Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü (BÜ(S)

www.sinebu.boun.edu.tr

buyem.boun.edu.tr; boun101.boun.edu.tr

K) tarafından projelendirilen ve Başka Sinema
işbirliği ile hayata geçirilen SineBU, Türkiye
ve Dünya sinemasından en seçkin vizyon filmlerini haftanın 5 günü kampüse taşımaktadır.
Gösterdiği performans ile SineBU EUROPA
CINEMAS ağına katılan İstanbul'daki 3, Türkiyedeki 11 salondan 1'i olmayı başarmıştır.
Bu sayede SineBU yıllık performasına bağlı
olarak EURIMAGES fonundan hibe almakta ve
üniversite bütçesine fazladan katkıda bulunmaktadır.
SineBU, sinemaya ve kültüre eşit erişim anlayışının bir parçası olarak “Sesli Betimle-
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boğaziçi
üniversitesi
yaşamboyu eğitim
merkezi (büyem)
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim
Merkezi (BÜYEM), Üniversitemizin lisans ve
lisansüstü eğitim programları dışında top-

me” altyapısına sahiptir. Sesli betimleme ile

lum hizmetine sunulan eğitim programları ile

görmeyen izleyici ile gören izleyici aynı anda

kurumlara özel eğitim danışmanlığı ve sınav

film izlemekte; görsel betimleme görmeyen

uygulamalarının hazırlanması, yürütülmesi

seyircinin kulağına kapalı sistem ile eş zaman-

ve koordinasyonunu sağlayan birimidir.
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