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KİŞİSEL GELİŞİM VE KARİYER BİRİMİ

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



SIKÇA İLETİŞİMDE OLACAĞINIZ 
BİRİMLERİN KISACA TANITIMI

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

Kayıt yenileme, ders kaydı, ders çıkarma gibi işlemler web üzerinden, Öğrenci Bilgi Sistemi  (OBS)
arayüzünden yapılabilmektedir.

Öğrenci Dekanlığı

Üniversitemizin öğrencilerimize sunduğu akademik donanım ve yetkinliklere ek olarak sosyal, 
kültürel, kariyer ve kişisel gelişim alanlarında gelişim sağlamalarını amaçlayan birimdir. 

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

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS)

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

YÖNETMELİKLER VE 
YÖNERGELER

Bu el kitapçığında özetlenen tüm işlem ve süreçler, ilgili yönetmelik ve yönerge 
hükümlerince gerçekleştirilmektedir. Kitapçığı takip edilebilir, kullanışlı ve anlaşılır 
kılmak adına yönetmeliklerin tamamına detaylı olarak yer verilmemiştir. Detaylar için 
resmi internet sitemizde bulunan ilgili yönetmelik ve yönergelere aşağıdaki uzantı 
aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

https://www.beykent.edu.tr/yonetmelikler-yonergeler



Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

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

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Beykent Üniversitesinin iletişim hedeflerinin belirlenmesi, üniversiteyi bu hedeflere taşıyacak stratejilerin 
formüle edilmesi ve bu stratejilere uygun halkla ilişkiler etkinliklerini içeren bütünleşik iletişim programının 
geliştirilerek uygulanması sürecini yönetmektedir.

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

Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı
Yurtdışındaki üniversiteler ile öğretim elemanı değişimi; her düzeyde öğrenci değişimi ve idari personel 
değişimi gerçekleştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak; bu amaçla ikili işbirlikleri kurmak, bu 
işbirliklerini sürdürmek ve geliştirmek, yurtdışında veya yurtiçinde düzenlenen ofis faaliyetlerini ilgilendiren 
toplantılar ile eğitim, araştırma ve tanıtım fuarlarına katılmak ve ilgili birimleri bilgilendirmek, üniversitedeki 
yabancı uyruklu öğrencilerin ihtiyaç ve problemlerini tespit etmek ve bunların karşılanması ve/veya 
çözülmesi için gerekli çalışmalara destek vermek; yabancı öğrencilerin üniversitemize ve çevreye uyumunu 
sağlamak için tanıtım programları yapıp yürütmek ve faaliyetler düzenlemek, yabancı uyruklu öğrencilere 
gerek akademik gerek sosyal destek sağlamak, üniversitemizin yurtdışındaki tanınırlığını arttırmak ve 
yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırmak amacıyla, yurtdışındaki temsilciliklere ulaşmak Uluslararası 
İlişkiler Daire Başkanlığının görev ve sorumlukları arasında yer almaktadır.

Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Daire Başkanlığı

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

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

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

Akademik Birimler
Lisans programlarımızda her akademik bölümün bir Bölüm Başkanı vardır. Öğrencisi olduğunuz akademik 
bölüm ilgili fakülteye/yüksekokula bağlıdır. Her fakülte/yüksekokulun Dekanı/Dekan Yardımcısı, Müdürü/
Müdür Yardımcısı bulunur. Fakülteler/Yüksekokullar Rektörlüğe bağlı olarak çalışmalarını sürdürürler. Meslek 
Yüksekokulumuzda da bu yapıya benzer şekilde Program Sorumluları, Müdür Yardımcıları ve Meslek Yüksekokulu 
Müdürü bulunur. 

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



*Öğrencilik hayatınız ile ilgili tüm sorularınızı, üniversitemiz web sayfasında bulunan çözüm merkezi 
menüsünden yetkili birimlere iletebilirsiniz.

HANGİ ALANLARDA HANGİ BİRİME BAŞVURMALISINIZ

KONU BİRİM
Akademik Konular Akademik Birimler

Transkript, Öğrenci Belgesi, Yatay Geçiş, ÇAP,  
Yandal, Staj Başvurusu vb. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi
Engelli Öğrenci Birimi
Mezunlarla İlişkiler Ofisi
Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinasyon Birimi
Öğrenci Kulüpleri Etkinlikleri ve Destek Birimi

Öğrenci Dekanlığı

ERASMUS+ ve Uluslararası Değişim 
Programları

Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı

Spor Olanakları ve Sağlık Hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Mali İşler / Ödeme Bütçe Daire Başkanlığı

Kütüphane (Elektronik ve Basılı Kaynaklar,
Veritabanları)

Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları 
Daire Başkanlığı

Otomasyon, Öğrenci Bilgi Sistemi, Pusula 
Sistemi vb.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı*

 

İhtiyacınıza Yönelik Bireysel Eğitimler Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi

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

Öğrenci Konseyi
Öğrenci Konseyi öğrencilerimizin kendi aralarından demokratik seçimlerle belirlediği temsilcilerden oluşur. 
Konsey, üniversite yönetimi ile düzenli olarak sıklıkla bir araya gelerek öğrenci taleplerini, görüşlerini ve 
önerilerini dile getirir. Öğrenci konseyinin tüm süreçleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 
yürütülür.



ÖĞRENCİ İŞLERİ 
DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemizde lisans ve ön lisans öğrencilerinin 
öğrencilik işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir. Başkanlığımız Ayazağa - 
Maslak Yerleşkesi, Beylikdüzü Yerleşkesi ve Hadımköy 
Yerleşkemizde hizmet vermektedir.

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

Kayıt esnasında dosyalarınızı oluşturan öğrenci 
işleri, kayıtlı öğrenciler ile ilgili her yazışmayı da 
takip etmektedir. Öğrencilik işlemleriniz ile ilgili tüm 
dilekçelerinizi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim 
edebilirsiniz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, hafta içi her gün 
saat 08:30 – 17:30 saatleri arası hizmet vermektedir. 
(Beylikdüzü Yerleşkesinde ve Hadımköy Yerleşkesi 
İkinci Öğretim için saat 20:00’e kadar)



Akademik Takvim
Eğitim-öğretim yılı süresince devam edecek süreçler (Eğitim-öğretim başlangıç tarihi, ders kayıt, sınav, 
kurum içi - kurum dışı yatay geçiş, çift anadal yandal başvuru tarihleri vs.) akademik takvimimizde 
belirtilmiştir. Son tarihleri kaçırmamak adına öğrencilerimizin akademik takvime dikkat etmeleri önemlidir. 
Akademik takvime aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.beykent.edu.tr/beykent/3543/akademik-takvim

Öğrenci Otomasyon Sistemi 
Not bilgilerinizi, sınav programlarınızı ve duyurularınızı görebileceğiniz Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), Öğretim 
Yönetimi Sistemi ve öğrenci e-posta adresinize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Öğrenci e-posta adresinizi 
hayatınız boyunca kullanabilirsiniz.

https://www.beykent.edu.tr/beykent/3534/bilgi-sistemleri

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

Ders Kaydı
Ders kaydı, not görüntüleme, yaz okulu kaydı gibi işlemleriniz, yönetmeliklerde belirtilen esaslar 
çerçevesinde Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) yapılmaktadır. Bu gibi işlemlerde özellikle yönetmelik ve 
akademik takvimde belirtilen son tarihlere dikkat edilmelidir.

Devam Zorunluluğu
Üniversitemizde devam zorunluluğu ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir ve değerlendirilir. Öğrencilerin 
yarı yıl içi sınavı, kısa sınav, uygulama proje ve benzeri çalışmalarına katılmaları zorunludur.

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

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

Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Başvuruları
Kurum içi – kurum dışı yatay geçiş çift anadal, yandal başvuruları, Yükseköğretim Kurulu tarafından 
yayınlanmış olan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 
Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Beykent 
Üniversitesi Çift Anadal, Yandal Yönergesi” hükümleri uyarınca değerlendirilmektedir. 
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Beykent Üniversitesinde üniversiteye giriş kontenjan ve yetenek bursu 
başarı durumuna bakılmaksızın zorunlu hazırlık sınıfı hariç, lisans programlarında 4+1 yıl, Diş Hekimliği 
Fakültesi için 5+1 yıl, Tıp Fakültesi için 6+1 yıl, ön lisans proglarımlarında 2+1 yıl devam eder. Bu süreler 
içerisinde çift anadal programları ücretsizdir. Üniversitemizde yandal programları ücretsizdir.



Öğrencilerimiz ilgili yönetmelik ve yönergede belirtilen şartları sağlıyorlar ise çift anadal ve yandal 
programlarına başvurabilirler. Çift anadal ve yandal yapabileceğiniz programlar hakkında bilgi 
almak için bölüm başkanınıza danışabilirsiniz. 

Çift Anadal Programı (ÇAP) Başvuru Koşulları

yarıyılın başında, ön lisans programları için; en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler 
ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

Yandal Programı Başvuru Koşulları 

başında başvurabilir.

gerekir.

tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Yüksek Onur ve Onur Öğrencileri
Yabancı dil hazırlık programında geçen süre hariç, ön lisans programlarını iki yılda; lisans programlarını dört 
yılda tamamlayarak mezuniyet durumuna gelen öğrencilerden mezuniyet transkriptinde ağırlıklı genel not 
ortalaması 3,50 ve daha yüksek olan öğrenci yüksek onur öğrencisi; en az 3,00 – en çok 3,49 olan öğrenci 
ise onur öğrencisi sayılır.

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

Önemli Not: Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 6. Maddesi 1. Fıkrası C Bendi uyarınca, 
öğrenci kimlik kartını başkasına vererek kullandıran veya başkasına ait bir kartı kullanan öğrencilerimiz, 
bir haftadan  bir aya kadar uzaklaştırma cezası alır.

Öğretim Yönetim Sistemi (Pusula- ALMS)
Pusula sistemi derslerin materyal paylaşımına yardımcı ve gerçek zamanlı etkinliklerin (ödev, sınav vb.) 
gerçekleştirildiği için kullanılan bir platformdur. Bu platform üzerinden paylaşılan ders materyallerine 
ulaşabilir, size atanan ödevleri görebilir ve ödev yükleyebilirsiniz. Sistem üzerinden dersiniz ile ilgili kısa 
sınav (quiz) eklenebilir ve sınav işlemi yapabilirsiniz.
http://pusula.beykent.edu.tr

Aşağıdaki uzantıdan (sistemin ana sayfasındaki yardım butonundan) platformu nasıl kullanabileceğinizle 
ilgili detaylı bilgiye erişebilirsiniz.
http://ue.beykent.edu.tr/static/klavuz.pdf



ÖĞRENCİ 
DEKANLIĞI
DEKAN MESAJI

Sevgili Öğrenciler,

Beykent’e Hoş Geldiniz!

Öğrenci Dekanlığı olarak en önemli 
misyonumuz, siz öğrencilerimizin akademik ve 
bilimsel olarak en iyi şekilde eğitim almanızın 
yanı sıra çok yönlü, kültürel, bilimsel, sanatsal, 
yaratıcı ve üreten Beykentli olarak yetişmenize 
katkı sağlamaktır.

Güçlü akademik ve idari kadronun yanında 
üniversiteleri üniversite yapan, başarılarını ve 
etkinliklerini belirleyen en önemli birleşenin 
öğrenci olduğuna inanıyoruz. Öğrenci odaklı 
bir anlayışla, öğrencilerimizin memnuniyetini 
arttırmak ve Beykent Ailesinin bir mensubu 
olmaktan gurur ve mutluluk duyan mezun ve 
öğrencilerimizle ülkemizin geleceğine değer 
katmak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyor,  
Beykente adım attığınız andan itibaren sizlerin 
yanında oluyoruz.

Üniversite hayatınızı zenginleştirmek, 
kolaylaştırmak ve içinizdeki potansiyeli ortaya 
çıkarmak için yapmanız gereken Beykentin 
size sunduğu tüm imkânlardan sonuna kadar 
yararlanmak ve kulüplerimizin düzenlediği 
etkinliklere, eğitimlere, emeğinizi ve zamanınızı 
ayırarak katılmak. Beykentli inançlıdır, kendine 
güvenir, çalışır, üretir ve başarır. Hepinize 
hayatınızın bu en güzel döneminde sonsuz 
başarılar ve mutlu bir üniversite yaşamı dilerim. 

Serhat BUTUR  -  Öğrenci Dekanı

Öğrenci Dekanlığının en temel amacı, 
öğrencilerimizin ve mezunlarımızın 
üniversitemiz ile bütünleştiği, kişisel, 
kültürel, sosyal ve profesyonel gelişimleri 
için üniversitenin her alanda desteğini 
hissettikleri ve sorunlarına rehberlik edilip 
çözüme ulaştırıldığı verimli, aktif ve kaliteli 
bir üniversite yaşamı için gereken ortamı 
yaratmaktır.

Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin 
sorunlarını dinler, ilgili idari ve akademik 
birimlerle işbirliği içinde sorunlara çözüm 
arar,

yapar,

etkinliklerine katkı sağlar,

kişisel gelişim ve kariyerine katkı sağlayacak 
çalışmalar yürütür,

açılmalarını ve işleyişlerini yürütür, 
yapacakları organizasyonlar için yardımcı 
olur,

sosyal sorumluluk projeleri geliştirir. 
Öğrencilere yaşam becerileri kazandıracak 
ortamlar sağlar,

ile ilgili düşüncelerin paylaşılabileceği, her 
türlü sorunun dinlendiği, çözüm odaklı bir 
birimdir.



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

Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimimiz aracılığı ile,
Kariyer Birimi tarafından açılan ücretsiz 
eğitimden faydalanabilirsiniz.

Her yıl düzenlenen, birçok firmanın katılım 
gösterdiği ve öğrenci özgeçmişlerini elden 
teslim aldığı Kariyer Gününde geleceğinizi 
tasarlayabilirsiniz. Bununla beraber, ‘Online 
Mülakat Simülasyon Günleri’ ile gerçek mülakat 
deneyimini yaşayabilirsiniz.

Akademik yıl içerisinde gerçekleşen  workshoplarda, 
konferanslarda, eğitimlerde ve teknik gezilerde bir 
araya gelebilirsiniz.

Kariyer Birimi ve birçok firmanın desteği ile 
kariyer adımları, kurumsal yaşama hazırlık 
ve kişisel gelişim eğitimleri gibi programlar 
sayesinde, öğrencilerimize ve mezunlarımıza 
her alanda destek vermekteyiz.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 
tarafından oluşturulan ‘Yetenek Kapısı’ 
plarformunda yer alan firmaların, iş/staj 
imkanlarına anlık olarak başvuru yapabilirsiniz. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi 
ile olan iş birliğimiz sayesinde, sektörün her 
alanındaki ilanları yakından takip edebilirsiniz.

İŞKUR ile imzalanan protokol anlaşmasına göre 
öğrenci ve mezunlarımıza; deneyim kazanmaları 
için ücreti ve sigortası İŞKUR tarafından karşılanmak 
üzere “İşbaşı Eğitim Programı” çerçevesinde 
işyerlerinde istihdam edilmeleri, isterlerse ücretsiz 
“Girişimcilik Eğitim Programı”ndan yararlanmaları 
sağlanmaktadır.

Kariyer koçluğu ve rehberliği için Öğrenci 
Dekanlığımıza uğrayıp randevu alabilir yada 
kariyerbirimi@beykent.edu.tr adresinden bize 
ulaşabilirsiniz.

BUKAB
Öğrenci Dekanlığı Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi 

2021-2022 (Eylül-Haziran)

Eğitimler

Online/ Yüzyüze Yapılan Etkinliklerin Dağılımı 

CV Danışmanlığı Yapılan Öğrenci Sayısı

Koçluk Hizmeti Verilen Öğrenci Sayısı

Ulusal Staj Programından Yararlanan Öğrenci Sayısı

Toplam Etkinlik Sayısı: 608
Etkinlik Türleri

Söyleşi-Sohbet
Eğitim
Gezi
Webinar
Workshop - Çalıştay
Konser - Festival
Film - Sinema - Tiyatro
Sempozyum - Kongre
Sergi - Fuar
Konferans - Panel
Tiyatro
Zirve

Eğitimlere Katılan Katılımcı Sayısı 

Online Etkinlik Sayısı 

316

355

355

Sertifika Sayısı 

Yüz Yüze Yapılan Etkinlik Sayısı 

Buluşma-Oryantasyon
Toplam Yayın Süresi (Saat/Dakika)

1.491/89.460

46.212

Etkinliklere Katılan 
Toplam Katılımcı Sayısı

216
207
55
26
20
10
11
8
5
20
3
18

13.709

352

4.569

256

8



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

Çözüm Merkezimiz Öğrenci Dekanlığımızın faaliyet alanına giren konularda etkili ve hızlı bir şekilde 
çözüm sunmayı, diğer alanlarda ise en etkin çözüm için doğru rehberliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Öğrenci Dekanlığı
WhatsApp Danışma Hattı

0531 298 22 62

/bumezorgtr



Mezunlarla İlişkiler Of isi
Mezunlarla İlişkiler Ofisi, mezunlarımızın üniversite ile olan iletişiminin devamını sağlamak, 

mezunlarımız arasındaki birlik beraberliği arttırmak ve onların desteklerini alarak mevcut 
öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Aşağıda yer alan link üzerinden mezun öğrencilerimizle bir arada olduğumuz ve etkinliklerimizi 
görebileceğiniz internet adresimize ulaşabilirsiniz.
http://mezunagi.beykent.edu.tr

Mezunlarla İlişkiler Of isinin Sunduğu Hizmetler:

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

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

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

Mezunlar Derneği
Beykent Üniversitesi Mezunlar Derneğinin kuruluş amacı; sizlere üniversite hayatı sonrasında da 
sosyal bir platform yaratıp, profesyonel deneyimlerin paylaşılacağı ve mezunlar arasındaki ilişkilerin 
geliştirileceği dinamik bir topluluk kazandırmaktır.

Beykent Üniversitesi kültür ve geleneklerini koruyup geliştirecek olan derneğimiz; siz değerli 
mezunlarımızla birlikte, öğrencilerimize ve yeni mezunlarımıza yön gösterecek bir kılavuz 
görevini üstlenmeyi hedeflemektedir. Ayrıca Mezunlar Derneği kartıyla birlikte, anlaşmalı 
olduğumuz kurum ve kuruluşların size özel imkanlarından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi için 
http://bumez.org.tr/ internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.



Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikleri Destek Birimi
Öğrencilerimize, kaliteli akademik kadromuzla seçkin bir eğitim sunmanın yanında zengin bir 
sosyal ve kültürel üniversite deneyimi sağlıyoruz. 2021-2022 Akademik Yılı İtibarıyla 103 öğrenci 
kulübüne ulaşmış bulunmaktayız. Öğrenci kulüpleri sayesinde öğrencilerimiz, etkinlikler ve 
düzenlenen eğlencelerle üniversitemiz içerisinde sosyalleşirken, sertifika programları ve eğitimler 
sayesinde de kişisel gelişimlerini güçlendiriyorlar.

Üniversitemizde aktif olarak etkinlik düzenleyen çok sayıda ve nitelikli öğrenci kulübü ve 
topluluğumuz var. Bu kulüp ve topluluklarımızın her biri kendi alanlarında çok önemli projeler 
üretiyor ve büyük başarılara imza atıyorlar. 

608 etkinlik ile 40.000’in üzerinde öğrencilerimiz ve diğer üniversitelerden öğrenciler, 
etkinliklerimize katılım sağlamıştır. Etkinliklerimiz ile şirket yöneticileri, sanatçılar ve önde gelen 
medya grupları öğrenciler ile buluşturulurken, sosyal sorumluluk projeleri ile birçok ilde eğitime 
destek projeleri hayata geçirilmiştir.

Üniversite hayatınızın en unutulmaz anılarını ve en sıkı dostlukları öğrenci kulüp ve topluluklarında 
deneyimleyeceğinizi düşünüyoruz. Öğrenci kulüpleri hakkında bilgi almak, üye olmak, proje 
geliştirmek ve yeni bir kulüp yapılandırmak için Öğrenci Dekanlığımıza başvurabilirsiniz.

Uluslararası Öğrenci Etkinlikleri Birimi
Erasmus+ ve YÖS öğrencilerimizin akademik hayatları dışında sosyal çevreye uyumlarına destek 
olabilmek amacıyla etkinlikler, eğitimler, geziler, workshoplar düzenlenmektedir.

Erasmus+ programımız ile yurt içi kamu ve özel birimlerden alınan fonlarla öğrenciler ücretsiz 
olarak (yol, eğitim ve kalacak yerinin masrafları karşılanarak) yurt dışında eğitim almaktadır. Bu 
eğitimlerin süresi 8 ila 12 gün arasında değişmektedir.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinasyon Birimi
Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinasyon Birimi, üniversitemiz öğrencileri ile toplumsal 
sorunlara fayda sağlayacak projeler geliştirmek ve bunları sürdürülebilir bir sistem çerçevesinde 
uygulamak amacıyla hizmet vermektedir. Başta öğrencilerimiz olmak üzere Beykent çatısı 
altında yer alan tüm bireylerin, bireysel inisiyatiflerinin yanı sıra; oluşturacağımız takım 
çalışmalarıyla, yaşadıkları topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri amaçlanmaktadır. 



KULÜPLER LİSTESİ
Animasyon Kulübü Erasmus Kulübü
Ar-Ge ve İnovasyon Kulübü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü
Aşçılık Kulübü Fotoğrafçılık Kulübü
Bankacılık ve Finans Kulübü Gastronomi Kulübü
Bankacılık ve Sigortacılık Kulübü Geliştirici Öğrenci Kulübü
Betaverse Oyun Kulübü Genç Tema Kulübü
Beykent Hukuk Kulübü Gezi Kültür Kulübü
Beykent Riders Kulübü Girişimcilik Kulübü
Beykent Tıp Öğrencileri Birliği Kulübü Go Kulübü
Beykent UNIFB Kulübü Görsel İletişim Kulübü
Beykent UNI TS Kulübü Grafik Tasarım Kulübü

Bilgisayar Mühendisliği Kulübü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulübü
Bilgisayar Programcılığı Kulübü Havacılık ve Teknoloji Kulübü

Biyomedikal  Mühendisliği Kulübü Hayvanseverler Kulübü
Blockhain Tech Kulübü Hemşirelik Kulübü
Çeviri Kulübü IEEE Beykent Kulübü
Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri International Students Kulübü
Dans Kulübü İç Mimarlık Kulübü
Dış Ticaret Kulübü İktisat Kulübü
Dil ve Edebiyat Kulübü İletişim Kulübü
Disiplinlerarası Sanat Kulübü İletişim ve Tasarım Kulübü
Diş Hekimliği Kulübü İlk ve Acil Yardım Kulübü
Diyaliz Teknikerleri Kulübü İnsan Kaynakları ve Kariyer  Kulübü
Elektrikli Taşıtlar Kulübü İnşaat Mühendisliği Kulübü
Elektronörofizyoloji Kulübü İş Sağlığı ve Güvenliği Kulübü
Endüstri Mühendisliği Kulübü Kızılay Kulübü
Endüstriyel Tasarım Kulübü Liderlik ve Girişimcilik Kulübü

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
2021-2022 Akademik Yılında, Öğrenci Kulüplerine 10.469 öğrencinin üye olduğu ve üniversitenin 
kulüp faaliyetleri içerisinde aktif rol aldıkları tespit edilmektedir.

Aşağıdaki tabloda Beykent Üniversitesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri görülmektedir.



ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
KULÜPLER LİSTESİ

Lojistik Kulübü Sosyoloji Kulübü
Lösev Fayda Kulübü Start-Up Hukuk Kulübü
Makine Mühendisliği Kulübü Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Kulübü
Matematik Kulübü Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevrecilik 

Kulübü
Medya ve Televizyon Kulübü Tarih ve Kültür Kulübü
Mimarlık Kulübü Teknoloji Kulübü
Moda Kulübü Tekstil Kulübü
Moda Tasarım Kulübü Tekstil ve Moda Kulübü
Müzik Kulübü Tiyatro Kulübü ( Beylikdüzü)
Odyometri Kulübü Tiyatro Kulübü ( Ayazağa)
Ortopedik Protez ve Ortez Kulübü Turizm ve Seyehat Kulübü

Psikoloji Kulübü Türk Dünyası Kulübü
Radyoloji Teknikerleri Kulübü Ultraaslan UNI Beykent Kulübü

Radyoterapi Kulübü Uluslararası Hukuk Kulübü
Reklamcılık Kulübü Uluslararası İlişkiler Kulübü
Sağlık Proje Bilimleri Kulübü Uluslararası Lojistik ve Ticaret Kulübü
Sağlık Yönetimi Kulübü Uluslararası Ticaret Kulübü
Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Kulübü UNI-BJK Kulübü
Siber Güvenlik Kulübü Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 

Kulübü
Sinema Kulübü Yazılım Mühendisliği Kulübü
Sivil Havacılık Kulübü Yönetim Bilişim Sistemleri Kulübü
Siyaset ve Demokrasi Kulübü

Sosyal Hizmetler Kulübü

Sosyal Sorumlular Kulübü



ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

Beykent Üniversitesi olarak, eğitim, sosyal yaşam ve kültürel alanlarda etkin bir şekilde yer 
alabilmeleri için geliştirdiğimiz projeler ile engelli öğrencilerimizin yanındayız.

Eğitim ve öğretimde engelleri aşmak için oluşturduğumuz bu birimin temel çalışma ilkesi; 
öğrencilerin akademik yaşamlarını eşit ve en etkin biçimde sürdürebilmelerinin önündeki engelleri 
belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırarak öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini 
destekleyici bir ortam oluşturacak imkânlar yaratmaktır.

Bu amaç ile kurulan birimin hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:
· Akademik programlara erişimde eşitlik,
· Sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik,
· Üniversite yaşamına dahil olabilmede eşitlik,
· Üniversite dâhilinde engellilik konusunda farkındalık sağlamak.

Görme engelli, işitme engelli ve fiziksel engelli öğrencilerimize yönelik olarak verilen hizmetler 
kapsamında öğrencilerimizin eğitim ve öğretim süreçlerinde yaşadıkları negatif etkileri en aza 
indirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize aşağıdaki hizmetleri sağlamaktayız.

Görme Engelli Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler
· Yerleşke dahilinde ulaşım kolaylığı sağlayan kılavuz çizgiler yapılmıştır.
· Sesli yönlendirme programı JAWS ile bilgisayar kullanım desteği sağlanır.
· Öğrencilerin ihtiyaç duydukları kitaplar ve dokümanlar, PEARL ve Openbook tarama programı ve 
cihazı ile otomatik okunarak sesli bir şekilde dinlenebilmektedir.
· İlgili ders alanında uzman araştırma görevlileri ile öğrencilerin not tutması sağlanmaktadır.
· Dönem içerisinde öğrencilerin öğretim üyeleri ile görüşerek; ihtiyaçları belirlenir ve bu ihtiyaçlar 
doğrultusunda çözümler üretilir.
· Öğrencilerin sınav öncesi talep etmesi durumunda, sınav ayrı bir sınıfta asistan kontrolü tarafından 
yapılır.
· Üniversite yaşamına dahil olabilme ve eşitliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.
· Kariyer planlaması konusunda destek verilir.
· Öğrencinin sosyalleşmesini teşvik etme konularında gönüllü öğrenciler görevlendirilir.



İşitme Engelli Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler
· İşitme engeli olan öğrencilerimiz öğretim üyesinin izni dahilinde derslerde ses kaydı alabilirler.
· Kariyer planlaması konusunda destek verilir.

Fiziksel Engelli Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler
· Fiziksel engeli olan öğrencilerimizin ihtiyacı doğrultusunda gereken çevre düzenlemeleri 
yapılmıştır.
· Tekerlekli sandalye kullanan öğrencilerimiz için gerekli noktalara, okul girişlerine, kaldırım 
başlangıç ve bitiş noktalarına tekerlekli sandalye kullanımına uygun olacak şekilde rampalar 
yapılmıştır.
· Kampüs dahilindeki asansörlerimiz tekerlekli sandalye kullanımına uygun hale getirilmiştir.
· Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapabilmeleri konusunda destek olunur.
· Üniversite yaşamına dahil olabilmede eşitliğin sağlanmasına yönelik eğitimler verilir ve atölye 
çalışmaları yapılır.
· Kariyer planlaması konusunda destek verilir.
· Öğrencinin sosyalleşmesini teşvik etme konularında gönüllü öğrenciler görevlendirilir.

Örnek Faaliyet ve Etkinlikler

* Öneri, talep, şikâyet ve her türlü ihtiyaçlarınız için odek@beykent.edu.tr adresinden veya BUEÖB’ni ziyaret 
ederek bize ulaşabilirsiniz.



Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
BUSEM, günümüzde teknolojinin de etkisiyle, 
sürekli olarak değişen yeni ve güncel 
bilgileri kesintisiz olarak topluma aktarma, 
topluma ve kurumlara kaliteyi işlemek için, 
öğrenmeye açık bireylere ve kurumlara, 
yetkinliklerini geliştirebilecekleri, yeni yetenekler 
edinebilecekleri, sürekli ve ulaşılabilir programlar 
sunma misyonlarıyla toplum ile yaşam boyu 
eğitimi buluşturmaktadır.

BUSEM, hazırlamış ve hazırlamakta olduğu çeşitli 
eğitim programları ile Beykent Üniversitesi’nin 
topluma açılan yüzüdür. Sertifikalı birçok 
eğitim ve düzenlediği webinarlar ile toplumun 
ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflemektedir. 
Merkezimiz, genel katılıma açık seminerler, 
kurumsal eğitimler, bireysel ve online eğitimler 
olmak üzere, kısa ve uzun dönemli bir çok eğitim 
programı sunmaktadır.

Eğitimler, hukuk, ekonomi, işletme, sağlık, iletişim, 
psikoloji, mühendislik, bilişim, gastronomi, 
yabancı dil ve kişisel gelişim gibi bir çok 
kategoriden oluşmaktadır.

Bireysel Eğitimler
BUSEM, bireylere, onların kişisel gelişimlerini 
destekleyen, ilerlemelerini sağlayan ve başarılarını 
artırırken, aynı zamanda ihtiyaçlarını da karşılayan, 
kaliteli eğitim ve öğretim olanakları sunmaktır.

Kurumsal Eğitimler
BUSEM, personelinin kişisel gelişim ve eğitimine 
önem veren kurumlara, onların ihtiyaçlarına 
yönelik olarak çözüm önerileri geliştirmekte 

ve eğitim fırsatları sunmaktadır. Merkezimiz 
kurumların taleplerine göre özel çalışmalar 
yapmakta, ihtiyacın niteliğine uygun şekilde, 
günlük, haftalık ya da aylık eğitim programları 
düzenlemektedir.

Online Eğitimler
BUSEM, katılımcılara, seyahat zorluğu yaşamadan 
kendi bulundukları yerlerde eğitim alma imkanı 
da sunmaktadır. Uzaktan eğitim programlarımıza 
kayıt olan kişiye, internet üzerinden uzaktan 
eğitim sistemi ile eğitime ulaşabileceği, adına 
tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve 
e-posta hesabına gönderilir.

Sanal sınıflarda, eğitmen ve eğitim alan kişiler 
canlı olarak ders işleme fırsatı bulurlar. Sanal 
sınıf; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, varsa 
sunum görseli ve anlık mesajlaşma bölümünden 
oluşmaktadır. Online eğitimlerin saatleri ve 
günleri, eğitim alacak olan kitlenin müsaitliği göz 
önünde bulundurularak belirlenir. Online eğitim 
tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan 
bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde yer 
alır. 

BÜSEM olarak 2021-2022 Akademik yılında 
kurumsal ve bireysel eğitimlerimiz ile birçok 
üniversitenin öğrencileri ve mezunları ile dışarıdan 
gelecek olan kursiyerlerle buluşarak alanında 
uzman hocalarımızla 2.500 katılımcıya sertifikalı 
eğitim vermenin haklı gururunu yaşamaktayız.

Detaylı bilgi için sem@beykent.edu.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.



ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER 
DAİRE BAŞKANLIĞI

Uluslararası Değişim
İmkânları
Erasmus+ değişim programı aracılığı ile 
Beykent Üniversitesi öğrencileri Avrupa’nın 
saygın üniversitelerinde eğitim alma imkânına 
sahiptirler. Toplam 22 ülkede 130 üniversite ile 
Erasmus+ anlaşmamız bulunmaktadır.

Üniversitemiz öğrencileri, Erasmus+ programı 
kapsamında Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki 
seçkin üniversitelerle imzaladığımız değişim 
anlaşmaları kapsamındaki ve kontenjanlarımız 
dahilinde, eğitimlerinin 1 yarıyıl ya da 1 yılını 
yurtdışında geçirebilmektedirler. Öğrenim 
hareketliliğine ek olarak öğrencilerimiz 
Erasmus+ programı kapsamında staj 
hareketliliğinden de faydalanabilmekte ve 
öğrencisi oldukları meslek eğitim alanlarında 
uygulamalı iş deneyimi elde etmektedirler.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora 
programlarımızda okuyan öğrencilerimiz Erasmus+ 
programından yararlanabilmektedirler. Programa 
başvuruda bulunabilmek için öğrencilerin kayıtlı 
oldukları okullarda minimum 1 dönem eğitim 
görmeleri ve not ortalamalarının oluşmuş 
olması gerekmektedir. Programa başvurmak 
için tek şart: ön lisans, lisans öğrencilerimiz için 
ağırlıklı not ortalamasının en az 2,20, yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerimiz için ağırlıklı 
not ortalamalarının en az 2,50 olmasıdır.
Değerlendirme %50 Erasmus İngilizce Sınavı 
Notu, %50 Transkript notu dikkate alınarak 
yapılmaktadır.

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

Beykent Üniversitesi Uluslararası Etkinlikler 
Daire Başkanlığı, üniversitemizin bir dünya 
üniversitesi olma yolundaki vizyonuna 
ulaşmada kilit görev üstlenmektedir. 
Öğrencilerimizin eğitimlerinin bir kısmına 
yurt dışında devam edebilmelerini sağlayan 
“yurt dışı eğitim” programlarının yürütülmesi, 
üniversitemizin yurt dışı eğitim ve araştırma 
alanlarına entegrasyonunun sağlanmasına 
yönelik ortak programların oluşturulması, 
yurt dışında bulunan üniversitelerle ikili 
anlaşmalar yapılması, yurt dışı üniversiteler 
ile ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler 
gerçekleştirmesine imkân sağlayan personel 
değişimi hareketliliği ve üniversitemizde 
okuyan yabancı öğrenci sayısının arttırılarak 
uluslararası bir yerleşke ortamının yaratılması 
da dahil olmak üzere Üniversitemizin 
uluslararası ilişkilerini koordine etmek 
amacıyla kurulmuştur.



Yabancı Uyruklu Öğrenciler; 
Beykent Üniversitesi yalnızca Türkiye’de 
değil, tüm dünyada tanınır uluslararası bir 
marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. 
2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı itibarı ile 
Üniversitemizde kayıtlı olan yabancı uyruklu 
öğrenci sayısı 1400’ün üzerine çıkmıştır.

İkili İş Birliği Programı;
Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci 
değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir 
programdır. Eğitimlerinin bir yarıyıl veya bir 
yılını Amerika, Güney Kore, Orta Asya vb. 
ükelerde geçirmek isteyen öğrencilerimiz 
anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim 
görmek üzere programdan faydalanabilirler.



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

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

Koruyucu Sağlık Hizmetleri
1. Öğrencilerin ve personelin; sağlık düzeylerinin 
değerlendirilmesi, sağlık sorunlarının belirlenmesi ve 
çözüm önerileri geliştirilmesine yönelik araştırmalar 
yapılmaktadır.
2. Bulaşıcı hastalıklardan korunma amaçlı, gıda 
birimlerinde çalışan personelimizin taşıyıcı hastalık 
muayene ve tetkikleri yaptırılmaktadır.
3. Koruyucu aşılama hizmetleri yürütülmektedir.
4. Dünya ve ülkemiz sağlığını tehdit eden bulaşıcı 
hastalıklarla ilgili bilgiler verilerek, gerekli önerilerde 
bulunulmakta ve korunma amaçlı bilgilendirme 
seminerleri düzenlenmektedir.
5. Üniversitemiz spor takımlarının sağlık kontrolleri 
yapılmaktadır. Spor yapmaya engel bir durum olup 
olmadığı tespit edilerek sağlık raporları verilmektedir.
6. Periyodik personel muayeneleri ve işe girişlerle ilgili 
sağlık muayeneleri yapılmaktadır.
7. Sağlıkla ilgili çeşitli konularda gerçekleştirdiğimiz 
eğitim ve bilgilendirme seminerleri web sitemizde 
duyurulmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık Desteği
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 
yerleşkelerimizde öğrencilerimize ücretsiz hizmet 
vermektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Birimi öğrencilerimizin yaşadıkları duygusal, sosyal vb. 
sorunlarıyla ilgili olarak danışabilecekleri bir birimdir. 
Bu birim ortaya çıkabilecek olan problemlere yönelik 
“önleyici” çalışmalar yürütmekte; yaşanabilecek 
sorunlara karşı daha hazırlıklı olmayı sağlamaya 
çalışmaktadır. Öğrencilerimiz gerektiğinde 
sorunlarına çözüm bulmaları amacıyla ilgili kurum 
ve kuruluşlara yönlendirilmektedir Öğrencilerimiz 
randevularını skspdb@beykent.edu.tr adresinden 
alabilmektedir.

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

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

                   SPOR
Sporla uğraşmanın akademik başarı üzerinde olumlu 
etkisi olduğuna inanıyoruz.

Üniversite içi, üniversiteler arası sportif etkinlikler 
düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere öğrencilerimizin 
katılımının sağlanması, spor yapma alışkanlıklarını devam 
ettirilmesi, takım ruhu ve ekip çalışmasının aşılanması ile 
beraber beden sağlıklarının korunması amaç edinilmiş 
olup buna yönelik faaliyetler ve etkinliklerle olanaklar 
sağlanmaktadır.

SAĞLIK, KÜLTÜR  VE SPOR 
DAİRE BAŞKANLIĞI



2. kez namağlup şampiyon olarak, ülkemizi gururla temsil etti. Filenin Beyleri için hedef, 2022’de 
Polonya’da Avrupa Şampiyonu olarak üçte üç yaparak 3.kez namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

elde ederek, ülkemize gümüş madalyayla dönme başarısını gösterdi. Son iki yıldır Avrupa 
Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak, ülkemizi gururla temsil eden öğrencilerimiz 2022 
yılında Polonyoda düzenlenen Avrupa şampiyonasında altın madalya alarak ülkemize Avrupa 
Kupasını getirdiler.

Spor Tesisler
Ayazağa Spor Salonu
Ayazağa - Maslak Yerleşkemizdeki spor salonu hafta içi her gün 08.30–17.00 saatleri arasında 
öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Öğrencilerimiz ilgilendikleri spor branşları ile ilgili 
ekipmanları Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından kimlik kartı ibrazı ile edinebilmektedir. 
Saat 17.30’dan sonra okul takımlarımızın antrenmanları gerçekleştirilmektedir.

Bu spor salonu içerisinde; Basketbol, Badminton, Voleybol ve Masa tenisi branşları hakkında 
çalışmalar yapılabilmektedir. Ayrıca dönem içerisinde Ayazağa Maslak Yerleşkesi Spor salonun 

’da dönem içerisinde öğrencilerimizin katılımları ile birçok spor etkinliği düzenlenmektedir.

Beykent Üniversitesi Spor Kompleksi
Beylikdüzü Yerleşkesine yürüme mesafesinde bulunan spor tesisimizde, hafta içi saat 08.30 
- 17.00 saatleri arasında Voleybol, Basketbol ve Masa tenisi branşlarında ücretsiz olarak spor 
yapılabilmektedir.

Spor tesisimizde yer alan yarı olimpik yüzme havuzumuz hafta içi beş gün öğrencilerimizin 
kullanımına açıktır.

Hadımköy Yerleşkesi
Hadımköy Yerleşkemizde bulunan basketbol sahası ve tenis kortu, hafta içi 08.30 – 17.00 saatleri 
arasında öğrencilerimizin kullanımına açıktır. İlgili spor gereçleri, Daire Başkanlığımızdan temin 
edilebilmektedir.

Hadımköy Yerleşkemizde bulunan f itness salonu, saat 08.30 – 17.00 saatleri arasında öğrencilerimizin 
spor yaparak zinde kalabilmeleri amacıyla açıktır.



KÜTÜPHANE VE 
ÖĞRENME KAYNAKLARI 
DAİRE BAŞKANLIĞI
Kütüphanelerimiz, eğitim, öğretim ve 
araştırma faaliyetlerinin gerektirdiği bilgiye 
erişmede teknolojik ve uluslararası olanakları 
sağlamaktadır. Zaman ve mekandan bağımsız, 
kullanıcı ile bilgiyi buluşturan modern bir bilgi 
ve belge merkezi için yönetimsel faaliyetleri 
gerçekleştirmektedir.

Daire Başkanlığımız geleneksel hizmet 
anlayışı dışında, değişen ve gelişen hizmet 
anlayışını ve yenilikçi kütüphane bilincini 
kullanıcılarına aktarmaktadır. Kütüphane 
teknolojilerinin kullanımının sağlanması, 
elektronik kaynak kullanımına teşvik edecek 
yöntemlerin geliştirilmesi, kurumsal akademik 
yayınlarımızın oluşturulması ve kurumsal 
açık erişim sisteminin geliştirilmesine destek 
verilmesi süreçlerini yönetmektedir.

Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden etkin bir 
şekilde yararlanması için Daire Başkanlığımıza 
bağlı farklı yerleşkelerde hizmet vermekteyiz. 
128 bin basılı kitap, 48 bin elektronik kitap, 26 
veri tabanı, 37 bin elektronik dergi ve 37 basılı 
dergi aboneliği bulunan kütüphanelerimiz, 
öğrencilerine ilgilendikleri alanlarda geniş 
imkanlar sunmaktadır. Elektronik kaynaklarımız 
mobil cihazlarla uyumludur ve kaynaklara 
uzaktan erişim imkanı bulunmaktadır.

Kütüphane hizmetlerimizden yararlanmak 
için öğrenci kimlik kartlarıyla yapılan üyelikler, 
kaynakların ödünç verilebilmesi için gereklidir.

Bireysel ders çalışma, sınavlara hazırlanma, 
araştırma yapma gibi durumlarda 
öğrencilerimizin beklentisi kütüphanenin sessiz 
bir çalışma ortamı sağlaması olmalıdır. 

Kütüphane kavramının bilinciyle belirlenen 
kurallara uyulması ve öğrencilerimizin bu 
konuya hassasiyetle yaklaşması gereklidir. Grup 
çalışmaları için yerleşkelerimizde sağladığımız 
“etüt” salonları tercih edilmelidir.

Kütüphanelerimiz bulundukları yerleşkenin 
eğitim programlarına göre çalışma saatlerini 
düzenlemektedir.

Akademik Dönemde Çalışma Saatlerimiz

Ayazağa - Maslak Kütüphanesi
*Hafta içi 8:30-21:30
(Etüt salonu bulunmaktadır.)

Beylikdüzü Kütüphanesi
*Hafta içi 8:30-21:30

MYO Binası Kütüphanesi
* Hafta içi 8:30-17:30 

Hadımköy Kütüphanesi
*Hafta içi 8:30-21:30
 (Etüt salonu bulunmaktadır.)

Taksim Yerleşkesi
*Hafta içi 8:30-21:30
 Cumartesi 8:30-17:00
 (Etüt salonu bulunmaktadır.)

Tüm yerleşkelerimizde yaz dönemi mesai 
saatleri hafta içi 08:30-17:30 arasındadır.

Kütüphane Hizmetleri
Öğrencilerimizin derslerinde kullanacakları 
kaynakların temini, projelerini destekleyen 
bilgilere ulaşmaları için hizmet vermekteyiz.



Ödünç-İade Hizmeti:
Kütüphanemiz, ödünç-iade hizmetini internet tabanlı program üzerinden yapmaktadır. 
Ödünç-iade politikamız kütüphane yönergemizde belirtilmiştir. Üyelerimizin web üzerinden 
otomasyon programına kayıt açarak kütüphane hesaplarını oluşturabilirler. Farklı yerleşke 
kütüphanelerinde bulunan yayınlar üyelerimiz tarafından kullanılmaktadır. Ödünç istenen 
yayınların transfer işlemi kütüphane tarafından yapılmaktadır.

İnternet Hizmeti: 
Kablosuz erişim yoluyla internet hizmeti verilmektedir.

Kütüphane Web Sayfası:
Güncel bilgiler, duyurular, kütüphane kaynaklarının erişimleri web üzerinden sağlanmaktadır. 

Elektronik Kaynaklar:
Uluslararası bilimsel yayınları içeren e-kaynaklara, yerleşke içinde ve dışında kullanım 
imkanı bulunmaktadır.

Veritabanlarına Uzaktan Erişim: 
Online e-kütüphane portalımızı kullanarak elektronik kaynaklarımıza herhangi bir program 
yüklemeden erişim sağlanmaktadır.

Veritabanı Eğitimleri: 
https://www.beykent.edu.tr/kutuphane/online-egitim-takvimi

Akademik Açık Erişim Sistemi:
Üniversitemiz bünyesinde üretilen tüm akademik çıktıların toplanması, düzenlenmesi, 
uzun süreli saklanması, korunması, ulusal ve uluslararası tüm kullanıcılara açık erişim olarak 
sunulmasını sağlamak amacıyla kurumsal açık erişim sistemi kurulmuştur. Öğrencilerimiz web 
sayfamızda bulunan bu sistemi kullanarak, akademisyenlerimizin ürettiği bilimsel çalışmaları 
takip edebilmektedir.

Görme Engelli Öğrencilere Yönelik Hizmetler:
Görme engeli bulunan öğrencilerimiz için kütüphanemizde yararlanacakları ekran okuma programı 
ve doküman okuyucu cihazı bulunmaktadır. Bu programlar sayesinde, öğrencilerimiz bilgisayarı 
yardım almadan kullanabilmekte, basılı kütüphane kaynaklarını ekran okuyucu sayesinde istediği 
zaman sesli dinleme özelliğiyle dinleyebilmekte veya kayıt edebilmektedir. 



ETÜT Salonları: 

Yerleşke kütüphanelerimize bağlı etüt salonları hazırlanarak öğrencilerimizin hizmetine 
sunulmuştur. Grup çalışmaları, proje çalışmaları, bilgisayar kullanım alanları ile etüt salonlarımız, 
öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır.



BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız; üniversitemizin 
akademik personelinin ve idari birimlerin 
faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu her türlü 
yazılımsal, donanımsal ve sistemsel desteği 
sunmayı amaçlamaktadır. Kendi bünyesinde 
geliştirmiş olduğu Öğrenci İşleri Otomasyon 
Sistemi ile de üniversitemiz öğrencilerinin 
eğitim-öğretim faaliyetlerinde  etkin bir bilişim 
desteği sunmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede; Yazılım Uygulama Yönetim 
Birimi, Donanım Birimi ile Sistem ve Network 
Biriminden oluşan alt birimleri ile hizmet sunan 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız, öğrencilerimize 
otomasyon, Öğrenci Bilgi Sistemi, Pusula 
Sistemi ve Uzaktan Online Öğretim-Sınav gibi 
hizmetler hususunda destek sağlamaktadır.

Destek Talepleriniz için: 
http://adaydestek.beykent.edu.tr/ticket/

UZAKTAN ÖĞRETİM
Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ olarak 
ilan edilen olağanüstü durum karşısında, 
üniversitemiz senkron ve asenkron olmak üzere, 
önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında 
uzaktan eğitim sürecine geçebilme kapasitesine 
sahiptir.

Üniversitemizde eğitim ve öğretim 
faaliyetlerimizin mümkün olduğunca kesintisiz 
yürütülebilmesi için, Cumhurbaşkanlığımız ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, eğitim 
öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve 
bu sürecin en az hasarla aşılması yönündeki 
yönlendirmeleri ile bir model planlaması 
yapılmış ve Pandemi Dönemi Dijital E-Ders 
uygulamaları Yol Haritası oluşturulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda; üniversitemiz senkron 
ve asenkron olmak üzere, ön lisans, lisans ve 
lisansüstü programlarında uzaktan eğitim 
sürecine geçebilme kapasitesine sahiptir. Bu 
süreçte, uzaktan eğitim platformları hakkında 
akademik personelimize ve öğrencilerimize 
eğitim videoları ve dokümanları hazırlanarak, 
canlı destek hizmetleri verilerek sisteme 
hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlamaları 
kolaylaştırılmaktadır.

Detaylı bilgi için: 
https://www.beykent.edu.tr/covid-19/
uzaktan-ogretim



ÖSYM Burslarının Devamı
2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılında Üniversitemizde 
üniversiteye giriş kontenjan ve yetenek bursu, başarı durumuna 
bakılmaksızın, zorunlu hazırlık sınıfı hariç, lisans programlarında 
4+1 yıl, ön lisans programlarında 2+1 yıl, Diş Hekimliği Fakültesi
için 5+1 yıl, Tıp Fakültesi için 6+1 yıl devam eder. Bu süreler
içerisinde üniversitemizde çift anadal programları ücretsizdir. 
Üniversitemizde yandal programları ücretsizdir.

AYT’de Alanında Başarılı Olan, 

Sıralamaya Giren Öğrencilere Yönelik 
Burslar

2022 - AYT Puan Sıralamasında, yerleşeceği bölümün 
puan türünde Türkiye genelinde [İngilizce Mütercim ve 
Tercümanlık, Rusça Mütercim ve Tercümanlık ve İngiliz Dili 
ve Edebiyatı Bölümleri dışında] ilk 1.000’e giren, burslu veya 
ücretli lisans bölümlerini tercih eden, üniversitemize ÖSYM 
tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere, her 
yıl 9 ay süreyle 2.000 TL nakit burs ve öğle yemeği desteği 
verilecektir. Ücretli programları tercih edip ilk 1.000’e girenlere 
ayrıca %100 indirim uygulanacaktır. 

Akademik Başarı Bursları
Üniversitemiz Öğrenci Burs, İndirim ve Destek Yönergesi 
uyarınca bölüm/program sınıf birincilerine, bir sonraki eğitim-
öğretim yılında geçerli olmak üzere ve 1 yıl süre ile eğitim - 
öğretim ücreti üzerinden  %50 oranında indirim yapılır. 

Kardeş İndirimi
Aynı eğitim-öğretim yılında eğitim gören kardeşlerin her 
birine ve birinci derecede akrabalara %10 kardeş indirimi 
yapılır. 

Sporcu Bursu

Üniversitemiz bünyesindeki spor dallarında (son 3 yıl içinde 
milli olan sporculara) başarı gösteren öğrencilere, en fazla 
%100 oranında Beykent Üniversitesi Öğrenci Burs, İndirim ve 
Destek Yönergesi doğrultusunda  1 yıl için indirim yapılır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 

Üniversitemiz Arasında İmzalanan 
Mütabakat Kapsamında
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan 
mütabakat metni uyarınca  belirlenen spor alanlarında son dört 
yıl içerisinde  başarılı olduğu belgelendirilen milli sporcuların 
Üniversitemize YKS sonucuna göre yerleşmeleri halinde 
%100 indirim yapılır.

Engelli Öğrenci Bursu 

Tam teşekküllü sağlık kurumundan alınan heyet raporuna 
göre engel oranı %40 ve üzeri olan öğrencilere eğitim-öğretim 
ücretinden %25 oranında indirim uygulanır. Bu indirim normal 
öğrenim süresi üzerinden + 1 yıl daha devam eder.

Uluslararası Diploma Bursları 
Türkiye’deki liselerden mezun olup Üniversitenin ücretli lisans 
programlarına kayıtlı IB Uluslararası Bakalorya öğrencilerine 
diploma notuna göre aşağıda belirtilen oranlarda öğrenim ücreti 
indirimi uygulanır.

40 ve üstü olanlara %50, 

35-39 arası olanlara %35, 

30-34 arası olanlara %30 oranında eğitim-öğretim ücreti 
üzerinden indirim yapılır. 

Türkiye’deki liselerden mezun olup Üniversitenin ücretli lisans 
programlarına kayıtlı ABITUR, MATURA, MATURİTA aşağıdaki 
diploma notlarına sahip öğrencilere öğrenim ücretinden %25 
oranında indirim uygulanır.

ABITUR diploma notu 2,5 veya daha iyi olanlara

MATURA diploma notu 2,0 veya daha iyi olanlara

MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlara

Sanat ve Kültür Bursu

Bu burs, Üniversitemiz öğrencisi olup Üniversitemiz 
bünyesindeki tüm sanat dallarından birinde uluslararası 
düzeyde ilk üç dereceye girerek başarı sağlayan öğrencilere 
verilir. 

Sanat ve Kültür Bursu yıllık olarak verilir. İlgili şartları 
sağlayan öğrencilere, öğrenim ücretinden en fazla %50 
indirim yapılarak uygulanır. Konservatuar mezunlarına tüm 
indirimlere ek olarak öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim 

yapılır.

* Burslar hakkında detaylı bilgiye web sayfamızdan, burs 
    yönergesinden ulaşabilirsiniz.

*

Burslar

Bu yönerge çerçevesinde birden fazla burs ve indirim almaya 
hak kazanan öğrenciler; akademik başarı bursu, kardeş, 
sporcu indirimleri ve engelli bursu hariç olmak üzere, oran 
olarak sadece en yüksek olandan yararlanabilirler.



Konaklama süresi 10 aydır. (eylül-haziran 

arası). Yaz okuluna kalacak öğrenciler

için 1 aylık ek ödeme alınacaktır.

Ödemeler (maximum, bonus card, world, 

cardfinans, paraf, bankkart combo) kredi 

kartına 9 taksit olup, peşin ödemelerde 

%5 indirim uygulanır.
Kardeş indirimi %10’dur.

Yurt ücretlerine KDV dahildir.

Depozito 1750 TL’dir.

Tek kişilik odalar öğrenci talebine göre 

2 kişilik odalardan tek kişiye göre 

düzenlenir.

Odalarda kişiye tahsis edilen yatak, yastık 
koruyucu, yatak örtüsü, battaniye, çarşaf 
ve nevresim takımı, mini buzdolabı, klima, 

doğalgaz, televizyon, elbise dolabı, 
şifonyer, çalışma masası ve saldalyesi, 
aydınlatma ünitesi, oda içerisinde banyo, 
kesintisiz sıcak su, ücretsiz internet 
bulunmaktadır.

ODA ÖZELLİKLERİ

Hizmetlerimiz arasında, 24 saat 
güvenlik hizmeti, yemekhane, 
çamaşırhane (yıkama ve kurutma 
makinaları), otopark, etüt odası, lobby, 

bahçe alanı, odalara ücretsiz damacana 
su, merkezi havalandırma ve klima 

sistemi yer almaktadır.

HİZMETLER

FİYAT
LİSTESİ
Oda Tipi 

2 Kişilik
A Tipi ₺2.978

₺3.246
₺3.379

₺2.456
₺2.635
₺2.813

₺2.334
₺2.503
₺2.673

₺3.511
₺3.780

₺5.144
₺5.605
₺5.840
₺6.068
₺6.533

₺2.829
₺3.084
₺3.210
₺3.336
₺3.591

₺4.887
₺5.325
₺5.548
₺5.765
₺6.206

₺29.776
₺32.463
₺33.788

₺24.563
₺26.348
₺28.133

₺23.335
₺25.031
₺26.726

₺35.113
₺37.799

₺51.442
₺56.054
₺58.404
₺60.684
₺65.332

₺28.288
₺30.839
₺32.099
₺33.358
₺35.909

₺48.870
₺53.251
₺55.484
₺57.650
₺62.065

Oda Tipi 

3 Kişilik
B Tipi
D Tipi
E Tipi

B Tipi
C Tipi
D Tipi
E Tipi

Oda Tipi 

1 Kişilik
A Tipi
B Tipi
C Tipi
D Tipi
E Tipi

AYLIK TAKSİTLİ
FİYAT

10 AYLIK TAKSİTLİ
FİYAT

AYLIK PEŞİN VE
TEK ÇEKİM FİYAT

10 AYLIK PEŞİN VE
TEK ÇEKİM FİYAT

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU 
2022-2023 YILI FİYAT TABLOSU



İSTANBUL’DA
BİR ODAN VAR
Üniversiteli arkadaşım, İstanbul’da senin 

için evinin rahatlığını aratmayacak 
imkanlara sahip öğrenci yurtları var. 

Buraya seni de bekliyoruz!

Adres: Dereboyu Cad. No: 47 34396 Ayazağa - Sarıyer / İSTANBUL Tel: 0212 332 22 73-74

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU



Beylikdüzü Yerleşkesi







NOTLAR



NOTLAR





Ayazağa - Maslak Yerleşkesi
Ayazağa - Sarıyer / İST. Faks: 0212 289 64 90

Beylikdüzü Yerleşkesi
Beykent - Büyükçekmece / İST. Faks: 0212 872 28 30

Hadımköy Yerleşkesi
Akçaburgaz Mevkii - Büyükçekmece / İST

Taksim Yerleşkesi
Sıraselviler - Beyoğlu / İST. Faks: 0212 243 02 78


