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Ve artık siz de bir Boğaziçilisiniz…

Hedeflediğiniz kilometre taşına ulaştınız. 154 yıllık güçlü ve başarılı bir kültürün yeni
üyeleri olarak kampüse hoşgeldiniz. Vardığınız bu son nokta aslında güzel bir başlangıç,
çok değerli bir fırsat.
Bu yıldan itibaren birlikte olacağınız Boğaziçililer, Türkiye’nin en yetenekli ve güçlü
öğrencilerinden oluşmakta; değerlerinin ve deneyimlerinin çeşitliliği ile birbirini besleyen, gelişime açık özel bir topluluğun saygın yeni üyelerisiniz.

Bu kampüste yaşarken en temel ilkemiz bizim dışımızdaki bireylerin ve doğanın haklarına, düşüncelerine saygı duymak; sınıfta Türkiye’nin ve dünyanın en iyi akademisyenleriyle birlikte bilim dünyasını keşfederken, kampüste üniversiteli olabilmenin ruhunu
yakalayabilmek; katılımcı ve çoğulcu Boğaziçi atmosferine değer katmak için çalışmaktır.

Türkiye’nin dört bir yanından gelerek yeni bakış açılarınızla, çeşitli ilgi alanlarınızla
Boğaziçi Üniversitesi’ni şimdiden zenginleştirmeye başladınız. Boğaziçi Üniversitesinde
geçireceğiniz önümüzdeki 4-5 yıl içinde akademik ve bireysel gelişiminizi artırarak sizler
de daha zenginleşecek ve daha bilgili, daha kültürlü, daha geniş bakış açısına sahip bireyler olarak, ülkemizi ve dünyayı yarından sonrasına hazırlayacaksınız.
Siz 2021-22 mezunlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyor, başarılarla dolu keyifli bir
Boğaziçi dönemi geçirmenizi diliyorum.
Prof. Dr. Mehmed Özkan ‘86
Rektör
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Sevgili Öğrencimiz,
Uzun ve yorucu bir süreçten sonra Üniversitemize yerleştirilmiş bulunmaktasınız.
Üniversitemizi tercih ederek aramıza katılmanızdan ve göstermiş olduğunuz başarıdan
dolayı sizi tebrik eder, başarılı ve mutlu bir üniversite yaşamı dileriz.

Bu kitapçık Üniversiteye kayıt, İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme sınavları, yurt ve burs
olanakları ile akademik yarıyıl kaydı hakkında bilgiler içermektedir. Üniversitemize kayıt
işleminizin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için lütfen bu kitapçıktaki açıklamaları
dikkatlice okuyunuz.
2017-2018 Eğitim - Öğretim döneminde Üniversitemize ÖSYS ile yerleşen tüm öğrenciler,
https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik ortamda 11-16 Ağustos 2017
tarihleri arasında“E-Kayıt” işlemini yapabileceklerdir.

E-Kayıt işlemini tamamlayan ve kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alan öğrencilerimizin, kayıt için üniversitemize gelmeleri veya belge getirmelerine gerek yoktur.
E-Kayıt yaptıramayan veya e-kayıt işlemini tamamlayamayan öğrencilerimizin ise 17-18
Ağustos 2017 tarihlerinde üniversitemize şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırmaları
gerekmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim dili İngilizcedir. İngilizce dil seviyesi yeterli olan adayların, İngilizce yeterliklerini Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde belgelemeleri gerekir. İngilizce dil yeterliği belgesine sahip olmayan tüm öğrencilerin, Üniversitemiz
Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavına
(DBS) katılmaları zorunludur. Bu sınava katılımınız, dil seviyenize göre tasarlanmış hazırlık eğitiminden geçerek Hazırlık döneminden en etkin bir biçimde faydalanabilmenizi
sağlama açısından oldukça önemlidir. Düzey Belirleme Sınavına katılmayan öğrencilerin Hazırlık sınıfı yerleştirmeleri doğrudan Program I (Başlangıç seviyesi) sınıflarına
yapılacaktır.

İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES/BUEPT), Yazma (TWE) ve Düzey Belirleme (DBS) Sınavları
hakkında ayrıntılı bilgiler, 2. numaralı başlık altında yer almaktadır. (Bkz. 2.)
Kayıt işlemini gerçekleştiren öğrencilerimiz için, içinde Öğrenci Bilgi Kayıt Sistemi
(ÖBİKAS) kullanıcı adı ve şifresi, öğrenci kimlik kartı (BUCard), öğrenci pasosu (indirimli
seyahat kartı) bulunan “Öğrenci Paketi” hazırlanacaktır.

“Öğrenci Paketi”, E-Kayıt işlemini gerçekleştiren öğrencilerimize barkotlu çıktı karşılığında
ve nüfus cüzdanları kontrol edilerek, Üniversiteye gelerek şahsen kayıt işlemini gerçekleştiren öğrencilerimize ise sadece nüfus cüzdanları kontrol edilerek, 28 Ağustos - 8 Eylül 2017
tarihleri arasında mesai saatleri içinde Güney Kampüste Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden
teslim edilecektir.
Zeliha Balkan

Öğrenci İşleri Daire Başkanı
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Önemli Tarihler

Üniversiteye Kayıt Dönemi
E-Kayıt

11 - 16 Ağustos 2017

http://www.turkiye.gov.tr

17-18 Ağustos 2016

Güney Kampüs, Kayıt İşleri Şube
Müdürlüğü

Şahsen Kayıt

Öğrenci Paketinin Dağıtımı
28 Ağustos - 8 Eylül
2017

İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı

Güney Kampüs, Kayıt İşleri Şube
Müdürlüğü

9 Ağustos 2017

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce
Yeterlik Sınavı (BÜYES/BUEPT)

www.yadyok.boun.edu.tr

7 Eylül 2017

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce
Yeterlik Sınavı (BÜYES/BUEPT)

www.yadyok.boun.edu.tr

Düzey Belirleme Sınavı (DBS)

www.yadyok.boun.edu.tr

18 Eylül 2017

Yurt Başvuruları

Yazma Sınavı (TWE)
Yazma Sınavı (TWE)

12 - 20 Ağustos 2017 Elektronik Başvuru

www.yurtlar.boun.edu.tr

16 - 17 - 18 Eylül
2017

Belgelerin Teslimi

5-25 Eylül 2017
09:00 - 23:59

Elektronik Başvuru

registration.boun.edu.tr

28-29 Eylül 2017
09:30 – 16:30

Belgelerin Teslimi

Güney Kampüs, İbrahim Bodur
Oditoryumu

Burs Başvuruları
26-27 Eylül 2017
10:30 - 15:30

09 - 13 Ekim 2017

Belgelerin Teslimi

Mülakat

İkamet hakkı kazanılan yurdun amirliğine
yurt yerleşimi sırasında teslim edilecektir.

Kilyos Kampüsü, Yabancı Diller Yüksek
Okulu Binası, kantin alanı önü
Güney Kampüs, Burs Ofisi
Koordinatörlüğü
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1. Üniversiteye Kayıt

2017 - 2018 Akademik Yılı’nda Boğaziçi Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, ilan
edilen kayıt süreleri içinde üniversiteye kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

İlan edilen kayıt süreleri içinde Üniversiteye kayıt işlemlerini (e-kayıt veya şahsen kayıt) yaptırmayan
öğrenciler Üniversiteye kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Aynı anda iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin
19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyanlar halen
kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde Üniversitemizde yerleştirildikleri programına kayıt yaptıramazlar.
Üniversiteye kayıt ile ilgili tüm güncel bilgilere e-kayit.boun.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu
sayfada yer alan duyuruları takip etmenizi önemle hatırlatırız.

1.1. E-Kayıt

11 - 16 Ağustos 2017
E-Kayıt işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ web sitesinin “e-hizmetler” bölümünde yer alan
‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ bağlantısından açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneği tıklanarak gerçekleştirilecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve E-kayıt hakkında
bilgilerin yer aldığı Üniversite E-Kayıt Kullanım Kılavuzu’na https://yoksis.yok.gov.tr/downloads/YOKKayit.pdf veya e-kayit.boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
E-Kayıt işlemini tamamlayan ve kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alan öğrencilerimizin, kayıt
için üniversitemize gelmeleri veya belge getirmelerine gerek yoktur.
Öğrenci Bilgi Paketinizi 28 Ağustos – 8 Eylül 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Güney
Kampüste bulunan Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden teslim alabilirsiniz.

1.2. Şahsen Kayıt

17 - 18 Ağustos 2017
E-Kayıt yaptıramayan veya E-Kayıt işlemini tamamlayamayan öğrencilerimizin Üniversitemize şahsen
gelerek kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
Şahsen kayıt işlemleri, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 17-18 Ağustos 2017 tarihlerinde saat 10:00
– 17:00 arasında Güney Kampüste bulunan Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nde yapılacaktır. Belirtilen
tarihlerde kayıt işlemini yaptırmayanlar, Üniversiteye kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Üniversitemize şahsen gelerek kayıt yaptırabilmek için kayıtta teslim edilecek tüm belge ve formların,
doğru ve eksiksiz hazırlanması gereklidir. İleride çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyabileceğinizi düşünerek,
teslim edeceğiniz tüm belgelerin birer kopyasını alarak kendinizde saklamayı unutmayınız.
Öğrenci Paketinizi 28 Ağustos – 8 Eylül 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Güney Kampüste
bulunan Kayıt İşleri Şube Müdürlüğünden teslim alabilirsiniz.
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Öğrenci Paketi

Kayıt işlemini gerçekleştiren öğrencilerimiz için, içinde Öğrenci Bilgi Kayıt Sistemi (ÖBİKAS) kullanıcı
adı ve şifresi, öğrenci kimlik kartı (BUCard), öğrenci pasosu (indirimli seyahat kartı) bulunan “Öğrenci
Paketi” hazırlanmıştır.
“Öğrenci Paketi”, E-Kayıt işlemini gerçekleştiren öğrencilerimize barkotlu çıktı karşılığında ve nüfus
cüzdanları kontrol edilerek, Üniversiteye gelerek şahsen kayıt işlemini gerçekleştiren öğrencilerimize
ise sadece nüfus cüzdanları kontrol edilerek, 28 Ağustos - 8 Eylül 2017 tarihleri arasında mesai saatleri
içinde Güney Kampüste Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden teslim edilecektir.
Şahsen Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kayıt için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. İşlemlerinizi hızlandırabilmek için, tüm belgelerinizi
aşağıda belirtilen sıraya göre hazırlayınız ve kayıt görevlilerine teslim ediniz. E-Kayıt işlemini gerçekleştirmiş öğrencilerin şahsen kayıt yaptırmasına ve belge getirmesine gerek yoktur.
1. 2017–LYS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) ve 2017-ÖSYS sonuçları belgelerinin
çıktısı

2. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ve fotokopisi (diploma
henüz hazırlanmamışsa yeni tarihli mezuniyet belgesi)

3. Üç adet onaysız nüfus cüzdanı fotokopisi (nüfus cüzdanının aslı kayıt sırasında adayın yanında
bulunmalıdır)
4. 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

5. Bilgi formu (doldurulmuş formun kayıt belgeleriyle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi
formunu e-kayit.boun.edu.tr adresinden indirebilirsiniz.)

Kayıtla İlgili Önemli Notlar
1. Posta ile kayıt yapılamaz.

2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi ancak aslının getirilmesi koşuluyla
kabul edilir.
3. Belgeler eksik ise kayıt işlemi tamamlanamaz.

4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

İletişim:

Boğaziçi Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü
Genel İdare Binası
34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 4408
E-posta: registr@boun.edu.tr
registration.boun.edu.tr
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2. İngilizce Yeterlik (BÜYES*/BUEPT*), Yazma(TWE*) ve Düzey
Belirleme (DBS) Sınavları

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin dersleri takip etmek için yeterli İngilizce bilgisine sahip olmaları
gerekmektedir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce dil yeterliği, Yabancı Diller Yüksekokulu
(YADYOK) tarafından ölçülür.

YADYOK tarafından hazırlanan Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT/BÜYES) ya da
Boğaziçi Üniversitesi tarafından tanınan iki uluslararası İngilizce dil sınavının birinden (TOEFL® IBT/
PBT ya da IELTS (Akademik)) asgari puan almış olan adaylar dil hazırlık sınıfında okumadan lisans
programlarına başlayabilir.
YADYOK ayrıca, TOEFL® IBT/ PBT ya da IELTS (Akademik) sınavından ‘Genel Toplamda’ yeterli notu
alıp ‘Yazma (writing) bölümünde başarılı olamayan öğrencilere yönelik Yazma Sınavı (TWE) da
düzenlemektedir.
*BÜYES: Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı
*BUEPT: Boğaziçi University English Proficienct Test
*TWE: Test of Written English

2.1. İngilizce Yeterlik Muafiyeti

İngilizce yeterlikten muafiyet alabilmek için gerekli asgari puanlar:
(Sınavlara son iki yıl içinde girilmiş olması şartıyla)
BUEPT/BÜYES: C puan türü.
TOEFL® IBT: Genel Puan: 79 		
TOEFL® PBT: Genel Puan: 550		
IELTS (Akademik): 6.5 		

Yazma bölümü: 22*
Yazma bölümü: 4.5*
Yazma bölümü (Akademik): 6.5

BUEPT/BÜYES dışındaki sınav sonuç belgelerinin aslının en geç 7 Eylül 2017 Perşembe günü saat 17.00’a
kadar YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’nde onaylatılması gerekir.
*TOEFL® IBT/ PBT ya da IELTS (Akademik) sınavından ‘Genel Toplamda’ yeterli notu (TOEFL® IBT
-79 veya TOEFL® PBT-550 veya IELTS(Akademik)-6.5 puan) alıp ‘Yazma (Writing)’ bölümünde başarılı
olamayan öğrenciler üniversitemizin TWE sınavına girebilir.

2.2.BUEPT/BÜYES ve TWE Sınavları Başvuruları

Üniversiteye yeni yerleştirilen öğrenciler, yaz (Ağustos ayı) ya da güz (Eylül ayı) İngilizce Yeterlik
sınavlarından sadece birine girme hakkına sahiptir. İngilizce bilgi düzeyinin İngilizce Yeterlik şartlarını karşılamayacağını düşünen 2017 girişli yeni yerleştirilen lisans öğrencilerimiz, BUEPT/BÜYES’e
girmek zorunda değildirler. İngilizce yeterliğini BUEPT/BÜYES, TOEFL® IBT/PBT veya IELTS
(Akademik) sınavlarından biriyle kanıtlamayan 2017 girişli yeni yerleştirilen lisans öğrencilerimizin
İngilizce seviyeleri, 18 Eylül 2017 tarihinde düzenlenecek olan Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ile belirlenecek ve öğrencilerimiz sınav sonuçlarına göre ilgili Programlara yerleştirileceklerdir.
9 Ağustos 2017 Çarşamba
İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT/BÜYES) ve Yazma Sınavı (TWE) Başvurusu
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2017-2018 Akademik yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleştirileceğini düşünen lisans öğrenci adaylarından Hazırlık okumadan esas sınıfa geçmeyi hedefleyenlerin, 9 Ağustos 2017 tarihli BUEPT/BÜYES
veya TWE sınavına girebilmeleri için 2 Ağustos - 7 Ağustos 2017 tarihleri arasında http://registration.
boun.edu.tr/buis/buisapps/incoming.aspx adresi üzerinden TC kimlik numaralarını ve ÖSYM’de kayıtlı
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olan tam isim ve soyadlarını kullanarak sınav başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Sınav
başvurusu, 7 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar yapılmalıdır.

BUEPT/BÜYES sınavına 9 Ağustos 2017 tarihinde girmeyi tercih eden öğrenci adayları, 7 Eylül 2017
tarihinde verilecek olan BUEPT/BÜYES sınavına GİREMEZ.

TOEFL® IBT/PBT veya IELTS (Akademik) sınavlarına girerek genel toplamda minimum geçer notu
almış (TOEFL® PBT 550; TOEFL® IBT 79; IELTS Akademik 6.5) ancak yazma bölümünde minimum
geçer notu (TOEFL® PBT Writing/Yazma bölümü: min. 4.5; TOEFL® IBT Writing/Yazma bölümü: min.
22, IELTS Akademik Writing/Yazma bölümü: min. 6.5) alamamış öğrenci adayları, sınav başvurusu
sayfasında sınav tipi olarak TWE seçerek BUEPT/BÜYES sınavı ile aynı tarihte saat 13:00’da verilecek
olan Yazma Sınavı’na (TWE) girebilirler.
9 Ağustos 2017 tarihli TWE sınavında başarılı olanların, İngilizce Yeterlik sınavı muafiyeti için “sınav
sonuçları açıklandıktan sonra” en geç 7 Eylül 2017 tarihine kadar TOEFL® IBT/PBT veya IELTS
(Akademik) sonuç belgeleri ile YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurarak belgelerini onaylatmaları
gerekmektedir.
2017 girişli yeni yerleştirilen öğrencilerimiz için 9 Ağustos 2017 tarihli BUEPT/BÜYES ve TWE sınavları hakkında http://yadyok.boun.edu.tr/duyuru/duyuru01082017.htm adresinden ayrıntılı bilgi
alabilirsiniz.
7 Eylül 2017 Perşembe
İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT/BÜYES) ve Yazma Sınavı (TWE) Başvurusu

Yeni yerleştirilen Lisans öğrencilerinden, 7 Eylül 2017 tarihli BUEPT/BÜYES veya TWE sınavına girmek
isteyenlerin, 21-29 Ağustos 2017 tarihleri arasında http://registration.boun.edu.tr/buis/buisapps/
incoming.aspx adresi üzerinden sınav başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Sınav başvurusu, 29
Ağustos 2017 Salı günü saat 17.00’a kadar yapılmalıdır.
Sınav başvurusu, http://registration.boun.edu.tr/buis/buisapps/incoming.aspx internet adresine
giriş yapılarak gerçekleştirilecektir. Başvuruda TC kimlik numarası ve ÖSYM’de kayıtlı olan tam ad ve
soyadı kullanılmalıdır.

TOEFL® (IBT/PBT)/ IELTS (Akademik) sınavından ‘Genel Toplamda’ yeterli notu (TOEFL® IBT - 79
veya TOEFL® PBT - 550 veya IELTS (Akademik) - 6.5 puan) alıp ‘Yazma (Writing)’ bölümünde başarılı
olamayan öğrenciler üniversitemizin TWE sınavına girebilir.

7 Eylül 2017 tarihli TWE sınavında başarılı olanların, İngilizce Yeterlik sınavı muafiyeti için sınav
sonuçlarının açıklandığı gün içerisinde (14 Eylül 2017 ) TOEFL® IBT/PBT veya IELTS (Akademik) sonuç
belgeleri ile YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurarak belgelerini onaylatmaları gerekmektedir.
Sınavlar hakkında www.yadyok.boun.edu.tr adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
2.3. Sınav Tarihleri

Yaz dönemi BUEPT/BÜYES ve TWE sınavları 9 Ağustos 2017 Çarşamba günü; Güz dönemi BUEPT/
BÜYES ve TWE sınavları 7 Eylül 2017 Perşembe günü yapılacaktır. Üniversiteye 2017 yılında yeni yerleştirilen öğrenciler, yaz (Ağustos ayı) ya da güz (Eylül ayı) İngilizce Yeterlik sınavlarından sadece birine
girme hakkına sahiptir.
9 Ağustos 2017 Çarşamba
İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT/BÜYES)

Yaz dönemi BUEPT/BÜYES sınavı 9 Ağustos 2017 Çarşamba günü yapılacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına saat 9.00-9.30 arasında alınacak ve kimlik kontrolünün ardından 10.00’da sınav başlayacaktır.
2017 - 2018 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KAYIT BİLGİ KİTABI
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BUEPT/BÜYES veya TWE sınavına 9 Ağustos 2017 tarihinde girmeyi tercih eden öğrenciler, 7 Eylül 2017
tarihinde verilecek olan BUEPT (BÜYES) sınavına giremez.
Sınav bina, salon ve sıra numaraları bilgileri, 8 Ağustos 2017 ; sınav sonuçları ise 17 Ağustos 2017 tarihinde Kuzey Kampüs Yeni YADYOK binasında ve ayrıca
www.yadyok.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Sınavda 1 adet güncel fotoğraflı resmi kimlik kartı (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)göstermek
zorunludur ve sadece siyah ya da lacivert renk tükenmez kalem kullanılabilir.
2017 girişli yeni yerleştirilen öğrenciler için 9 Ağustos 2017 tarihli BUEPT/BÜYES ve TWE sınavları hakkında http://yadyok.boun.edu.tr/duyuru/duyuru01082017.htm adresinden ayrıntılı bilgi
alabilirsiniz.

YADYOK web sayfasından (www.yadyok.boun.edu.tr) sınav içeriği ile ilgili bilgilere ve sınav örneklerine ulaşabilirsiniz.
9 Ağustos 2017 Çarşamba
Yazma Sınavı (TWE)

Yaz dönemi TWE sınavı 9 Ağustos 2017 Çarşamba günü yapılacaktır. Öğrenciler saat 12.15’ten itibaren
sınav salonlarına alınacak ve kimlik kontrolünün ardından saat 13.00’da sınav başlayacaktır.
Sınav bina, salon ve sıra numaraları bilgileri, 8 Ağustos 2017 ; sınav sonuçları ise 17 Ağustos 2017 tarihinde Kuzey Kampüs Yeni YADYOK binasında ve ayrıca
www.yadyok.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Sınavda 1 adet güncel fotoğraflı resmi kimlik kartı (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) göstermek
zorunludur ve sadece siyah ya da lacivert renk tükenmez kalem kullanılabilir.
2017 girişli yeni yerleştirilen öğrenciler için 9 Ağustos 2017 tarihli BUEPT/BÜYES ve TWE sınavları
hakkında http://yadyok.boun.edu.tr/duyuru/duyuru01082017.htm adresinden ayrıntılı bilgi
alabilirsiniz.

YADYOK web sayfasından (www.yadyok.boun.edu.tr) sınav içeriği ile ilgili bilgilere ve sınav örneklerine ulaşabilirsiniz.
7 Eylül 2017 Perşembe
İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT/BÜYES)

Güz dönemi BUEPT/BÜYES sınavı 7 Eylül 2017 Perşembe günü yapılacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına
saat 9.00-9.30 arasında alınacak ve kimlik kontrolünün ardından 10.00’da sınav başlayacaktır.
Sınav bina, salon ve sıra numaraları bilgileri, 6 Eylül 2017 ; sınav sonuçları ise 14 Eylül 2017 tarihinde
Kuzey Kampüs Yeni YADYOK binasında ve ayrıca www.yadyok.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Sınavda 1 adet güncel fotoğraflı resmi kimlik kartı (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport göstermek
zorunludur ve sadece siyah ya da lacivert renk tükenmez kalem kullanılabilir.
YADYOK web sayfasından (www.yadyok.boun.edu.tr) sınav içeriği ile ilgili bilgilere ve sınav örneklerine ulaşabilirsiniz.

10

2017 - 2018 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KAYIT BİLGİ KİTABI

7 Eylül 2017 Perşembe
Yazma Sınavı (TWE)
Güz dönemi TWE sınavı sınavı 7 Eylül 2017 Perşembe günü yapılacaktır. Öğrenciler saat 12.15’ten itibaren
sınav salonlarına alınacak ve kimlik kontrolünün ardından saat 13.00’da sınav başlayacaktır.
Sınav bina, salon ve sıra numaraları bilgileri, 6 Eylül 2017; sınav sonuçları ise 14 Eylül 2017 tarihinde
Kuzey Kampüs Yeni YADYOK binasında ve ayrıca www.yadyok.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Sınavda 1 adet güncel fotoğraflı resmi kimlik kartı (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport göstermek
zorunludur ve sadece siyah ya da lacivert renk tükenmez kalem kullanılabilir.
YADYOK web sayfasından (www.yadyok.boun.edu.tr) sınav içeriği ile ilgili bilgilere ve sınav örneklerine ulaşabilirsiniz.
18 Eylül 2017 Pazartesi
Düzey Belirleme Sınavı (DBS)
2017-2018 Akademik yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan ve İngilizce
yeterlik muafiyetini BÜYES/BUEPT, TOEFL® IBT / PBT veya IELTS (Akademik) sınavları ile sağlamamış bütün öğrenciler 18 Eylül 2017 Pazartesi günü yapılacak İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na (DBS)
girmekle yükümlüdürler. Bu sınav, öğrencinin Hazırlık Birimi’nde hangi düzeyde (programda) İngilizce
eğitim alacağını belirler. Öğrenciler Düzey Belirleme Sınavı’na öğrenim gördükleri Kampüslerde
girecektir. I. grup öğrencilerimizin sınavı saat 10.00-11.05 arasında; II. grup öğrencilerimizin sınavı ise
saat 11.20-12.25 arasında verilecektir. Sınava girecek öğrenci sayısına bağlı olarak grup sayısı artabilir.
Öğrencilerin hangi grupta ve saat diliminde sınava girecekleri ile ilgili bilgiler, 15 Eylül 2017 Cuma günü
saat 17.00’dan sonra Kuzey Kampüs Yeni YADYOK Binası ve Sarıtepe Kampüsü YADYOK binası girişlerinde bulunan ilan panolarında ve
www.yadyok.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Öğrencilerin DBS’ye girebilmeleri için başvuru
yapmalarına gerek yoktur. ÖSYS ile yeni yerleştirilmiş ve İngilizce yeterlik muafiyetini BÜYES/BUEPT,
TOEFL® IBT / PBT veya IELTS (Akademik) sınavları ile sağlamamış tüm öğrencilerin isimleri DBS’ye
girecekler listesinde yer alacaktır. Öğrencilerin kendileri için ilan edilen grupta ve saat diliminde
sınava girmeleri gerekmektedir.
Düzey Belirleme Sınavına katılmayan öğrencilerin Hazırlık sınıfı yerleştirmeleri doğrudan Program 1
(Başlangıç seviyesi) sınıflarına yapılacaktır.
DBS’de 2 adet güncel fotoğraflı resmi kimlik kartı (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, öğrenci
kimliği) göstermek zorunludur. Öğrencilerin DBS için beraberlerinde hem kurşun kalem hem
de tükenmez kalem (mavi ya da siyah renk) getirmeleri gerekmektedir. Mavi ve siyah renklerin
dışında tükenmez kalem kullanılması yasaktır.
Hazırlık birimi dersleri 18 Eylül 2017 Pazartesi günü Düzey Belirleme Sınavı ile başlayacaktır.
Öğrencilerin hangi programlarda eğitim görecekleri 19 Eylül 2017 Salı günü
www.yadyok.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

İletişim:

Boğaziçi Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Kuzey Kampüs P.K.2 Bebek - 34342 İstanbul
Tel: 0212 359 4500
E-posta: hazirlik@boun.edu.tr
www.yadyok.boun.edu.tr
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3. Lisans Programlarında Ders Muafiyeti

Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde, Lisans Programları’nın ilk iki yarıyılında
bulunan serinin ilk dersi olan zorunlu fen derslerinden Fizik, Kimya dersleri ile BIO 101, BIO 104,
CMPE 150 ve ENG 101 dersleri için 15 Eylül 2017 tarihinde muafiyet sınavları verilmektedir.

Birinci sınıfa yeni başlayacak öğrenciler, talep etmeleri halinde, ancak aynı anda ve birinci sınıfa ilk
kayıt yaptırdıkları yarıyıl başında muafiyet sınavlarına katılabilirler. Yatay geçiş kapsamında yerleştirilen öğrencilerin muafiyet sınavı hakkı bulunmamaktadır.
Muafiyet sınavları, eğitim-öğretim yılı başında uygulanmak üzere akademik takvimde ilan edilen
tarihlerde ilgili Bölümler tarafından yapılmaktadır.

Muafiyet sınavında BB ve üstü not alan öğrencilerin not belgelerine bu dersler notlu ve kredili işlenir.
Muafiyet sınavında CB veya CC notu alan öğrencilerin istedikleri takdirde bu notları kredileri ile
birlikte not belgelerine işlenir, ancak istenirse notu sayılmayıp derse kayıt yaptırılabilir. Muafiyet
sınavında CC den düşük not almış öğrencilerin ilgili derslere mutlaka kayıt yaptırmaları gerekir. Bu
sınavlara katılabilmek için öğrencilerin, ilan edilen sınav tarihinden önce ilgili bölüm sekreterliklerine
başvurmaları ve Muafiyet Sınavı Formunu doldurmaları gerekmektedir.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kuzey Kampüs, ETA-A Blok

Kimya Bölümü

Kuzey Kampüs, Kare Blok Kat 3

Fizik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Kuzey Kampüs, Kare Blok Kat 3
Kuzey Kampüs, Kuzey Park Binası Kat 3

4. Akademik Kayıt

Üniversiteye kayıt işlemini tamamlayan ve dil yeterliğini kanıtlayan öğrencilerin yerleştikleri programa, ilgili yarıyıl ve devam eden her yarıyıl için Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS) üzerinden
ders kayıtlarını da yaptırmaları gerekir.
Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) dil hazırlık sınıfında eğitim alacak öğrencilerin ÖBİKAS üzerinden kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. Üniversiteye kayıt işlemini tamamlayan YADYOK dil hazırlık
sınıfı öğrencilerinin akademik kayıt onayı Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından verilir.

4.1. Akademik Danışmanlık

Üniversitemizde eğitim gören her öğrenciye bağlı olduğu bölüm öğretim üyelerinden biri akademik
danışman olarak atanır. Danışman, öğrenciye üniversite hayatına uyum, akademik konularda rehberlik
ve kariyer planlaması gibi çeşitli konularda yardımcı olur. Öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda
öğrenciye akademik konularda bilgi verir. Her akademik kayıt döneminde, uygun ders seçimi, ders
programlarının onaylanması, ders ekleme / bırakma işlemleri, yatay geçiş, dönem izni vb. gibi konularda öğrenciye akademik danışmanı rehberlik yapar. Akademik ders kayıtları danışman onayından
sonra kesinleşir.
(Bkz. advising.boun.edu.tr )
Akademik danışmanınız Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS) “registration.boun.edu.tr” “General
Services” başlığı altında yer alan “Advisor List” bağlantısında belirtilmiştir.

12

Ders kayıt günlerinde danışmanınıza ulaşarak programınızı beraber oluşturmanız gerekli olup kayıt
onay sürecinizi hızlandıracaktır. Düzenli olarak danışmanınızla görüşmeniz, soru ve sorunlarınızı
paylaşmanız kuvvetle tavsiye edilir.
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Akademik Kayıtla İlgili Önemli Tarihler
Ağustos 11 - 16
Cuma
2017
- Çarşamba

17 - 18

Yeni yerleştirilen lisans öğrencilerinden E- kayıt yaptıramayanların
Üniversiteye şahsen kayıtları

11

Akademik kayıt sisteminin açılışı (Saat: 10:00)

Perşembe
- Cuma

Eylül
2017

Yeni yerleştirilen lisans öğrencilerinin Üniversiteye E- Kayıtları

Pazartesi

13

Çarşamba

14

Perşembe

15

Cuma

18

Pazartesi

Akademik kayıt danışmanı ile görüşme günü
a) Kayıt ödeme sisteminin kapanışı (17:00)

b) Akademik kayıt sisteminin öğrenci erişimine kapanışı (23:59)

a) Akademik kayıt sisteminin danışman erişimine kapanışı (Saat:23:59)
b) Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik, Bilgisayar Mühendisliği
muafiyet sınavları
a) Derslerin başlaması (YADYOK Hazırlık sınıfı dahil)

b) Programı danışmanı tarafından reddedilen öğrenciler için kayıt ödeme
sisteminin açılışı (07:00), kapanışı (17:00)
c) Programı danışmanı tarafından reddedilen öğrenciler ve danışmanlar
için akademik kayıt sisteminin açılışı (10:00) (öğrenciye kapanışı 23:59)

19
Salı

19, 20,
21

Salı, Çarş, Perş

ç) YADYOK Düzey Belirleme Sınavı (DBS)

Programı reddedilen öğrenciler için akademik kayıt sisteminin danışman
erişimine kapanışı (23:59)
Yeni gelen öğrencilere Üniversiteyi tanıma programı

21

Ders ekleme/bırakma dönemi için kayıt ödeme sisteminin açılışı (07:00)

25

Ders ekleme/bırakma dönemi için akademik kayıt sisteminin açılışı
(10:00)

Perşembe

25 - 28
Ptesi - Perş
Pazartesi

28

Perşembe

29

Cuma

Ders ekleme/bırakma dönemi

a) Ders ekleme/bırakma dönemi için kayıt ödeme sisteminin kapanışı
(17:00)

b) Ders ekleme/bırakma dönemi için akademik kayıt sisteminin öğrenci
erişimine kapanışı (23:59)
Ders ekleme/bırakma dönemi için akademik kayıt sisteminin danışman
erişimine kapanışı (23:59)
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4.2. Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS)

İngilizce Hazırlık sınıfından muaf olarak doğrudan birinci sınıfa başlayacak öğrenciler, Üniversiteye
ilk kayıttan sonra (e-kayıt veya şahsen kayıt), akademik takvimde ilan edilen günlerde, ilgili yarıyıl ve
devam eden her yarıyıl için ÖBİKAS üzerinden
“http://www.registration.boun.edu.tr” adresini
kullanarak ders programını oluşturup, danışman onayına göndererek akademik yarıyıl kaydını tamamlamalıdır. Akademik kaydını tamamlamayan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
•• Ders kayıtları için çevrimiçi sistem, 11 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 10:00’da öğrencilerin erişimine
açılıp, 14 Eylül 2017 Perşembe günü saat 23:59’da öğrencilerin erişimine kapatılacaktır.
•• Kayıt sistemine erişim, User Id (öğrenci numarası) ve Password (şifre) kullanılarak yapılır.
“http://www.registration.boun.edu.tr” sayfasının sol üst kısmında ‘STUDENTS’ bağlantısından
“Course List Preparation” seçeneğine basılarak User Id ve Password ile sisteme erişim sağlanır.

•• User Id ve Password, Üniversiteye E-Kayıt veya Şahsen Kayıt işleminin tamamlanmasından sonra,
28 Ağustos - 8 Eylül 2017 tarihleri arasında dağıtılacak olan Öğrenci Paketi içerisinde verilecektir.

•• Mali yükümlülüğü olan öğrencilerin, kayıt sistemine erişimleri mali yükümlülüklerin tamamlanmasından sonra mümkün olacaktır. Mali yükümlülükler hakkında ayrıntılı bilgiye Harçlar ve Ücretler
bağlantısından ulaşabilirsiniz.
•• Birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerin, Güz dönemindeki zorunlu dersleri otomatik olarak
ders programına yüklenir. Öğrenciler, bu dersleri bırakamazlar ancak dersin başka bir şubesi için
değişiklik yapabilir ve programlarındaki seçmeli dersleri ekleyebilirler. Öğrenciler, hazırladıkları
ders programını sistem üzerinden danışmanın onayına gönderilmelidir. Aksi takdirde Kayıt gerçekleşmemiş sayılır.
•• Ders Programı, Danışman tarafından onaylandıktan sonra akademik kayıt tamamlanır. Aksi takdirde kayıt gerçekleşmemiş sayılır.

•• Yarıyıl kayıt dönemlerinde öğrenci ve akademik danışmanın iletişim halinde bulunması önemle
tavsiye edilir. Akademik kaydın doğru ve zamanında, akademik takvime uygun olarak tamamlanması danışmanın ve öğrencinin ortak sorumluluğudur.

•• Mevcut yönetmelik ve yönergeleri bilmek öğrencilerin kendi sorumluluğudur. Üniversitede uygulanmakta olan “Yönetmelikler - Yönergeler - Uygulama Esasları” na “http://ogrenciler.boun.edu.tr”
bağlantısından ve “http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/Genel/Yonetmelikler_Ve_Yonergeler”
bağlantısından erişilebilir. Öğrencilerin yönetmelikleri dikkatle incelemeleri önerilir.

•• Üniversitemiz web sayfası “www.boun.edu.tr” adresinde yer alan “Öğrenciler” portalından (http://
ogrenciler.boun.edu.tr) bir çok faydalı bilgiye erişebilir.

Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sisteminde (ÖBİKAS) Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:
Üniversite tarafından öğrencilere yapılan tüm duyuru ve güncellemeler, Öğrenci Bilgi Kayıt Sistemi’nde
(ÖBİKAS) tanımlanan elektronik posta adresleri kanalıyla iletilir. Bu nedenle en güncel e-posta adreslerinin sistemde kayıtlı olması gerekir.
Yeni yerleştirilen öğrencilere Üniversite tarafından “boun.edu.tr” uzantılı e-posta hesabı oluşturulmaktadır. “boun.edu.tr” uzantılı e-posta hesabına ilişkin bilgi öğrencilerin ÖSYM’de bulunan e-posta
adreslerine gönderilecektir. Eğer öğrenci şifreyi alamadıysa veya ÖSYM’den gelen e-posta adresi yanlış
ise “mail.boun.edu.tr” adresinden cep telefonu kullanılarak şifre yenileme yapılabilecektir. Aksi halde
Bilgi İşlem Merkezine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.
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5. Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartı (BUCard)

BUCard, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartı’dır. Adınıza düzenlenen BUCard, Üniversiteye kayıt
işleminizi gerçekleştirdikten sonra 28 Ağustos - 8 Eylül 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içinde
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden teslim alacağınız Öğrenci Paketi içinde yer alacaktır.

BUCard aynı zamanda bir ödeme kartıdır. BUCard’ı ödeme kartı olarak Üniversite kampüslerindeki
yemekhanelerde kullanabilirsiniz. BUCard’ı ödeme kartı olarak kullanabilmeniz için kartınıza TL
yüklemesi yapmanız gerekir.

Kartınıza TL yüklemesi yapmak için Garanti Bankası kanallarından birini kullanabilirsiniz. Bu kanallardan Şube ve ATM seçeneklerini kullanmak için Garanti Bankası müşterisi olmanız gerekmez.
Garanti Bankası Şubeleri: Boğaziçi Üniversitesi için üniversite ödemeleri seçeneklerinden
BUCard ödemesi yapmak istediğinizi belirtin.

Garanti Bankası İnternet Şubesi: Ödemeler → Kurum → Üniversite → Boğaziçi Üniversitesi
→ BUCard seçeneğini seçip, öğrenci numaranızı girip istediğiniz miktarı yükleyin.
ATM → Ödemeler → Diğer Ödemeler → Üniversite Ödemeleri → Boğaziçi Üniversitesi →
BUCard seçeneğini seçip, öğrenci numaranızı girip istediğiniz miktarı yükleyin.

Kartınızın kullanımı ile ilgili teknik bir sorun yaşadığınızda BUCard Ofisine başvurunuz. (bucard@
boun.edu.tr) BUCard Ofisi Bilgi İşlem Merkezi’nde bulunmaktadır.

İletişim:

Boğaziçi Üniversitesi
Bilgi İşlem Merkezi
Güney Kampüs 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 47 00
www.cc.boun.edu.tr

6. Yurtlar

6.1. Yurtlar Hakkında Genel Bilgiler

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

Oda Tipi Yurtlar
1. Erkek yurdu, 1. Kuzey yurdu, 2. Kuzey yurdu ve Zeynep-Ayşe Birkan Kız yurdu (1. Kız yurdu) oda
tipi yurtlardır. Bu yurtlarda ikamet alanları odalar şeklinde düzenlenmiştir. Yurtlarda internet, 24
saat sıcak su, dâhili telefon bağlantısı, ahşap mobilya ranza, elbise dolabı, masa, sandalye, kitaplık
ve buzdolabı bulunmaktadır. Katlarda yer alan banyo ve tuvaletler öğrenciler tarafından ortak
kullanılmaktadır. 1. Kız yurdu (Zeynep-Ayşe Birkan Kız yurdu) 1. Kuzey yurdu, 2. Kuzey yurdunda
bulunan çamaşırhaneler, öğrencilere ücret karşılığında hizmet vermektedir.
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Daire Tipi Yurtlar
Uçaksavar yurdu, 1. Kilyos yurdu, 3. Kilyos yurdu, 3. Kuzey yurdu, 4. Kuzey yurdu ve Superdorm (özel)
daire tipi yurtlardır. Bu yurtların ikamet alanları mutfak, banyo ve tuvaleti içinde olan daireler şeklinde
düzenlenmiştir. Dairelerde internet, 24 saat sıcak su, telefon bağlantısı, ahşap mobilya ranza, elbise
dolabı, masa, sandalye, kitaplık ve buzdolabı yer almaktadır. 1. Kilyos yurdu ve 3.Kilyos yurtlarında
bulunan çamaşırhaneler öğrencilere ücretsiz, 3. Kuzey yurdunda bulunan çamaşırhane ise; ücretli
olarak hizmet vermektedir.
Not: Ortopedik engelli öğrencilerimiz için de, yurt imkânlarımız mevcuttur.
Yurt Adı

Kapasite

1. Erkek Yurdu

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

192
446
428

3. Kuzey Yurdu

550

4. Kuzey Yurdu

252

Uçaksavar Yurdu

218

1. Kilyos Yurdu

438

3. Kilyos Yurdu

Superdorm (Özel)

212

558
Toplam

486

3780

Kampüs
Güney
Güney
Kuzey
Kuzey
Kuzey
Kuzey

Uçaksavar
Kilyos
Kilyos

Uçaksavar

Boğaziçi Üniversitesi yurtları, B.Ü. Yurtlar Yönetmeliği hükümlerince yönetilmekte ve denetlenmektedir.
Yurtlarımız Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yer aldığından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile
bağlantısı yoktur.

6.2. Online Yurt Başvuruları

2017 girişli hazırlık öğrencilerinden başvuru süreçlerini eksiksiz olarak tamamlayan ve durumları
yurda yerleşim ölçütlerine uygun olanlar, Kilyos Yerleşkesindeki yurtlara kabul edilecektir. Bu grupta
yer alan öğrencilerin yurtlara yerleşim statüleri geçici olacak, yurt hakları ise, 2018-2019 Akademik
Yılını kapsamayacaktır. Söz konusu öğrencilerin, 2018-2019 Akademik Yılı yurt başvuruları tekrar
değerlendirmeye tabi tutulacak, Kuzey, Güney ve Uçaksavar Yerleşkelerindeki yurtlara yerleşimleri
kontenjanlar dahilinde yapılacaktır.

Başvuru Tarihi
Başvurular, 12-20 Ağustos 2017 tarihleri içinde www.yurtlar.boun.edu.tr adlı web sayfası üzerinden
online olarak kabul edilecektir. Başvuru için gereken belgeler; online başvuru sırasında doldurulan
bilgilere göre sistem tarafından listelenecektir. Başvuru için istenen belgeler, yerleşim işlemi sırasında
ikamet hakkı kazanılan yurdun amirliğine teslim edilecektir.
Superdorm Başvuruları
Online yurt başvuruları Superdormu kapsamamaktadır. Ayrıntılı bilgi için
www.superdorm.info adresini ziyaret ediniz.
16
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6.3. Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından Yurtlar Komisyonunca oluşturulan ve Rektörlükçe
onaylanmış ölçütlere göre incelenir, değerlendirilir ve sıralanır. Yerleşimler, bu ölçütler üzerinden
yurtların kapasiteleri oranında yapılır.

6.4. Yurtlara Yerleşimler

Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerden yurda yerleşim hakkı kazananlar, Kilyos Yerleşkesi’ndeki 1.
Kilyos ve 3. Kilyos yurtlarına yerleştirilirler. Başvuru sayısının bu yurtların kapasitesini aşması durumunda, Kilyos Yerleşkesinde bulunan SKS Daire Başkanlığına bağlı Sosyal tesis işletmesi, ÜYK kararı ve
onayı ile misafirhane olarak hazırlık öğrencilerine hizmet verecektir. Kilyos Yerleşkesi’ndeki İngilizce
hazırlık eğitimi sadece Kilyos yurtlarında ikamet eden hazırlık öğrencilerini kapsar. Kilyos Yurtlarında
kalmayan hazırlık öğrencileri ise eğitimlerini, Kuzey Yerleşkede alırlar ancak, bu öğrenciler yurtlara
kabul edilmezler. Bununla beraber, İngilizce Yeterlik Sınavında (BUEPT) başarılı olup hazırlık okumadan bölüme başlayanlar, Türkiye derecesinden dolayı kendilerine “yurt bursu” verilenler ile engel
durumları sağlık kurulu raporu (%40 ve üzeri) ile belgelendirilmiş olanlar, Kuzey Yerleşke’de bulunan
yurtlara kabul edilirler.
Not: Üniversitemizde öğrenci yakınlarına konaklama hizmeti sunulmamaktadır.

İletişim:

Boğaziçi Üniversitesi
Yurtlar Müdürlüğü
4. Kuzey Yurdu 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 45 44
E-posta: yurtlar@boun.edu.tr
www.yurtlar.boun.edu.tr
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7. Burs Olanakları

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aldığı üniversite içi veya dışı kaynaklı Ayni ve Nakdi Burslar, Burs
Ofisi Koordinatörlüğü aracılığıyla verilir. Birçok özel vakıf, Burs Ofisi Koordinatörlüğü’yle işbirliği
içinde çalışır, bu yüzden bu vakıflara başvuru yapabilmenin önkoşulu vakıflara yapılan başvuruyla
beraber Burs Ofisi Koordinatörlüğü’nün açtığı başvuruyu zamanında tamamlamaktır.
Burs Ofisi’nin web sitesinden duyurular takip edilmeli, Online Başvuru ve Belge Teslimi yapılmalı,
ön değerlendirme sonucu mülakatlara katılma hakkı elde edilmelidir. Ayrıca, ilgili kurumların kendi
web siteleri de takip edilerek burs başvuru koşulları yerine getirilmeli, Burs Ofisi’ne verilen belgeler
dışında kurumların istediği başka ek belgeler varsa bu belgeler de hazırlanmalı ve gerektiğinde Burs
Ofisi’ne teslim edilmelidir.

Nakdi Gereksinim Bursları, Burs Ofisi aracılığıyla diğer kişi, vakıf, kurum ve kuruluşlar tarafından
verilir. BÜVAK ve diğer özel vakıf, kurum ve kuruluşların verdiği bu burslar için, Burs Ofisi başvuruları
değerlendirilerek uygun öğrencilerden oluşan listeyi Burs Komisyonu’nun onayına sunar ve aday
öğrencileri bu kurumlara yönlendirir.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından verilen burslar Başarı, Gereksinim, Nakdi ve Ayni (Yemek, Yurt, Kitap) ile
Yaz Okulu burslarıdır.
Burs Ofisi’nin duyurduğu tarihlerde yapılan başvuruyla, öğrenciler ne tür burslara ihtiyaç duyduklarını
belirtir. Değerlendirmeler sonucunda öğrencilerin durumları burs almaya uygun bulunursa Nakdi
Burslara ve/veya ayni burslara yönlendirilirler.

Burs Başvuruları

Bursların türleri ve başvuru süreciyle ilgili bilgilere (tarihler, gerekli belgeler, dikkat edilmesi gerekenler…) http://www.bursofisi.boun.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Öğrenciler ayrıca Güney Kampüs’teki
Genel İdare Binası’nda bulunan Burs Ofisi Koordinatörlüğü’nden Burslar ve Önemli Bilgiler Broşürü
alabilir veya 0212 359 7143’ü arayarak bilgi edinebilirler.
Başarı Bursları üniversiteye giriş başarısına dayalı burslardır, kriterleri ve türleri her yıl Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, Burs Ofisi web sitesinde duyurulur.

Ayrıca, Hazırlık ve bölüm öğrencileri Nakdi ve Ayni Gereksinim Bursları’na başvurmak için Online
Başvuru Formu’nu elektronik ortamda 05 Eylül 2017 (saat 09:00) - 25 Eylül 2017 (saat 23:59) tarihleri
arasında doldurmalı, formun çıktısını almalı gerekli diğer belgelerle birlikte 26-27 Eylül 2017 10:30-15:30
arası Kilyos Kampüsü Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası kantin alanı önünde veya 28-29 Eylül 2017 saat
09:30-16:30 Güney Kampüs, İbrahim Bodur Oditoryumu’nda (yemekhane yanı) Burs Ofisi görevlilerine
teslim etmelidir. Online formu doldurup form çıktısıyla birlikte belgelerini eksiksiz teslim eden öğrenciler arasından mülakatlara katılacak olanlar seçilir, öğrencilerin mülakata gireceği yer, gün ve saatlerin
yer aldığı listeler Burs Ofisi panolarında ve Burs Ofisi web sitesinde duyurulur. Mülakatlardan sonra,
burs gereksinimi onaylanan öğrenciler uygun Nakdi ve Ayni burslara yönlendirilir. Bu süreçte Burs
Ofisi web sayfasındaki ve panolardaki duyuruların öğrenciler tarafından takip edilmesi gerekir.
•• Online formu doldurmak için ÖBİKAS sisteminde “Students” başlığı tıklanarak “Student Information”
sekmesi açılır.
•• Kullanıcı adı (öğrenci numarası) yazılarak sisteme erişim sağlanır.

•• “Applications/Other Systems” başlığı altında “Burs Başvurusu” seçilerek işleme devam edilir.

Burs almak isteyen ve almış öğrencilerin burslarla ilgili duyuruları takip etmesi ve e-posta yoluyla
ulaşılabilir olması önemlidir.
Lütfen kayıt sırasında size verilen boun.edu.tr uzantılı e-posta adresinizi veya ÖBİKAS’tan
güncelleyeceğiniz sık kullandığınız e-posta adresinizi her gün kontrol ediniz!

18
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Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:
(Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla 3 ay önceye ait olmalıdır)

Belgeleri temin ederken kolaylık sağlayacağı için öncelikle merkez postanelerinden “E-Devlet şifresi”nin alınmasını öneriyoruz.
E-Devlet şifresi ile elektronik ortamdan alınan belgeler, üzerinde ad-soyad veya T.C. kimlik numarası
olması şartıyla geçerlidir. İstenen belgenin aslı veya aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi,
aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra onaylanarak kabul edilir. Faks veya posta yoluyla Burs
Ofisi’ne gönderilen belgeler geçerli değildir.

1. LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin (YGS puanları dahil) fotokopisi veya web çıktısı (Yeni girişli öğrenciler için).
2. Öğrenci Belgesi ve Transkript (Ara sınıftaki öğrenciler için).
3. T.C. Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi.
4. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf.

5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Nüfus Müdürlüğü’nden tüm aile bireylerini gösterir belge. (Ailedeki
tüm bireyleri gösteren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği belgesini sadece anne veya baba Nüfus
Müdürlüğü’nden alabilmektedir.) Belgenin alt tarafında ise Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) yer
almalıdır.

6. Tapu Kayıt Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı E-Devlet’ten, “Tapu Bilgileri
Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı ve her malın detaylı döküm belgesi kişi isim ve soyadının gözükeceği şekilde alınmalıdır. Tapuda kayıtlı herhangi bir malın olmaması durumunda kişinin isim ve
soyadı görülecek şekilde belge gerekir.
7. Vergi Mükellefiyeti Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı, herhangi bir vergi
dairesinden alınmalıdır (Bu belge, vergi borcu olup olmadığının belgesi değildir. Kişi vergi mükellefi ise bunun belgesi, vergi mükellefi değilse olmadığını gösterir belge gerekir).

8. Tescilli Araç Kaydı Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı, E-Devlet’ten, “Adıma
Tescilli Araç Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı, ekran fotoğrafı alınarak, kişi isim ve soyadının
gözükeceği şekilde alınmalıdır. Kayıtlı araç yoksa kişinin isim ve soyadı görülecek şekilde belge
gerekir.
9. Kirada oturanlar için Kira Kontratı ve Banka Dekontu.

10. Adli Sicil Kaydı: Sadece öğrenci için, E-Devlet’ten “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” sonuç ekranın çıktısı
alınmalıdır.
11. Öğrencinin rapora bağlı engelli olma durumu varsa belgesi.

12. Anne veya babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükmüne göre
devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların resmi belgesi veya noterden onaylı
fotokopisi.
13. Gelir Beyanı ile ilgili olarak:

a. Çalışan anne, babanın, İşyerinden Onaylı Maaş Belgesi.
b. Anne, baba gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın fotokopisi.
c. Anne, baba emekli ise, E-Devlet’ten “4A/4/B/4C Emekli Aylık Bilgisi” sonuç ekranının barkodlu
çıktısı.
d. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge.
e. Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge.
14. Çalışmayan anne, baba için, E-Devlet’ten “SPAS Müstehaklık Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı.
15. Aileyle birlikte oturan 18 yaşından büyük kardeşler için:
a. Askerde ise Askerlik Durum Belgesi.

2017 - 2018 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KAYIT BİLGİ KİTABI

19

b. Okuyor ise (Açıköğretim Fakültesi, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencisi kardeşler dahil) okumakta olduğu kurumdan veya E-Devlet’ten alınmış Öğrenci Belgesi.
c. Aynı zamanda çalışıyor ise İşyerinden Onaylı Maaş Belgesi
d. Çalışmayan kardeşler için E-Devlet’ten “SPAS Müstehaklık Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı.

İletişim:

Boğaziçi Üniversitesi
Burs Ofisi Koordinatörlüğü
Güney Kampüs Genel İdare Binası
34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 71 43
E-posta: finaid@boun.edu.tr
www.bursofisi.boun.edu.tr

8. Üniversiteyi Tanıma (Oryantasyon) Programı

2017-2018 Akademik Yılında öğrenime başlayacak öğrencilerimiz için, 19-20-21 Eylül 2017 tarihlerinde
üç günlük Üniversiteyi Tanıma (Oryantasyon) Programı düzenlenecektir. Programla ilgili bilgiler ayrıca
ilan edilecektir.

Bu program ile yeni öğrencilerimize “Hoş geldiniz” demeyi, akademik, sosyal ve fiziki yönleriyle üniversitemizi tanıtmayı amaçlamaktayız. Program sırasında öğrenciler kulüp etkinliklerinden örnekler ile
öğrenci kulüp ve faaliyetleri düzenlenecek panellerle akademik konular ve İngilizce Hazırlık hakkında
bilgi sahibi olacaklar, öğrencilerimiz program kapsamından ayrılan sürede bölümleriyle de tanıtım
olanağı bulacaktır. Düzenlenecek çeşitli sosyal etkinliklerle üniversitemize yeni gelen diğer öğrencilerle tanışma fırsatı bulabileceklerdir.
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BÜ Yabancı Diller Yüksekokulu

Kuzey Kampüs P.K.2 Bebek - 34342 İstanbul
Tel: 0212 359 45 00
E-posta: hazirlik@boun.edu.tr
www.yadyok.boun.edu.tr
BÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü

Genel İdare Binası 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 44 08
E-posta: registr@boun.edu.tr
www.oidb.boun.edu.tr
BÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü

Genel İdare Binası 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 45 43
E-posta: registr@boun.edu.tr
www.oidb.boun.edu.tr
BÜ Yurtlar Müdürlüğü

4. Kuzey Yurdu 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 45 44
E-posta: yurtlar@boun.edu.tr
www.yurtlar.boun.edu.tr
BÜ Burs Ofisi

Genel İdare Binası 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 71 43
E-posta: finaid@boun.edu.tr
www.bursofisi.boun.edu.tr
BÜ Engelliler Birimi/GETEM

Kuzey Kampüs Kuzey Park Binası
34342 Bebek / İstanbul
Tel: 0212 359 76 59
www.getem.boun.edu.tr
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