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Sevgili Öğrencilerimiz,

Sevgili Öğrencilerimiz,

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak 
istiyorum.

Evrensel bilgi ve beceriyle donanmış, çok dilli, toplumsal sorumluluğunun farkında ve iş dünyasında katma değer yaratacak 
tüm olanaklarını seferber etmiş üniversitemizin yeni öğrencileri olarak sizlerin de aynı mutluluğu yaşadığınızı biliyorum.

Değişen dünya düzeninde, başarılı olmak için araştırma-geliştirme faaliyetlerine önem vermek, sürekli bir yenilik ve gelişim 
içinde olmak ve elde edilen bilgiyi kalıcı başarılara dönüştürebilmek gerekiyor. Özyeğin Üniversitesinde sizleri, sadece 
Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde aranan iş insanları, araştırmacılar, eğitimciler ve girişimciler olarak yetiştirme temel 
amacımız olarak benimsedik.

Sizler yeter ki, kendi kişisel özelliklerinizin farkında olun, ihtiyaç duyduğunuz becerileri kazanmak ve yetkinlikleri geliştirmek 
için çaba sarf edin, sürekli kendinizi yenileyin, sınırlarınızı aşın, mükemmeliyetin peşinde olun.

Başarılı gençlerin sırrı,  kendini sorgulayan, yaptığı işe odaklanan, ileriye dönük hedefler koyan, teknolojinin gelişmesiyle 
hızlanan bilgi akışından faydalanan, farklılık yaratan projeleri geliştirmektir.

İnanıyorum ki, Özyeğin Üniversitesinde sizler farkındalığınızı arttıracak, kendinizi yeniden keşfedecek ve gelişeceksiniz.

Özyeğin Üniversitesindeki yeni yaşamınızda başarılar diler, sizleri sevgiyle kucaklarım. 

Prof. Dr. Esra Gençtürk
Rektör

Rektör’ün Mesajı
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2018 - 2019 AKADEMİK YILI ÖNEMLİ TARİHLER

Üniversiteye Kayıt Dönemi

YKS sonuçları ile yerleşenler için e-kayıtlar 3 - 5 Eylül 2018

YKS sonuçları ile yerleşenler için şahsen kayıtlar 3 - 7 Eylül 2018

İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavları

İngilizce Seviye Tespit Sınavı: PLACEMENT (I. Aşama) 4 Eylül 2018 Salı, saat 13.30

PLACEMENT sınav sonuçlarının açıklanması 5 Eylül 2018 Çarşamba, saat 10.00

İngilizce Yeterlik Sınavı: TRACE (II. Aşama) 7 Eylül 2018 Cuma, saat 10.00

TRACE sınav sonuçlarının açıklanması 12 Eylül 2018 Çarşamba, saat 10.00

Yurt Başvuruları 

Yurt başvuruları 3 - 7 Eylül 2018

Yıllık kayıt ücreti ve depozitoların ödenmesi 3 - 7 Eylül 2018

Yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ve yurt kayıtları 14 - 19 Eylül 2018
Güz Dönemi 

1. yarıyıl lisans öğrencilerinin ders önyüklemeleri 17 - 18 Eylül 2018

İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin ders önyüklemeleri 17 - 21 Eylül 2018

Lisans programı öğrencilerinin ders kayıtları 19 - 21 Eylül 2018

Tüm Üniversitede Derslerin Başlaması 24 Eylül 2018 Pazartesi

Lisans öğrencileri için ders ekleme - bırakma dönemi 26 Eylül - 2 Ekim 2018

Dönem sonu sınavları 2 - 15 Ocak 2019

Bahar Dönemi

Lisans öğrencilerinin öğrenim ücreti ödemeleri 28 Ocak - 1 Şubat 2019

İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin ücret ödemeleri 21 - 25 Ocak 2019

1. yarıyıl lisans öğrencilerinin ders önyüklemeleri 24 - 25 Ocak 2019

İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin ders önyüklemeleri 21 - 25 Ocak 2019

Lisans Programı öğrencilerinin ders kayıtları 6 - 8 Şubat 2019

İngilizce Hazırlık Öğrencileri için Derslerin Başlaması 28 Ocak 2019 Pazartesi

Lisans Öğrencileri için Derslerin Başlaması 11 Şubat 2019 Pazartesi

Lisans öğrencileri için ders ekleme – bırakma dönemi 13 - 19 Şubat 2019

Dönem Sonu Sınavları 24 Mayıs - 15 Haziran 2019
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ÜNİVERSİTEYE KAYIT

2018 – 2019 akademik yılında Özyeğin Üniversitesi’nin lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar, 
belirtilen tarihler arasında e-devlet kapısı üzerinden “e-kayıt” yöntemi ile veya Üniversiteye şahsen gelerek 
kayıtlarını yapabilirler. 

Bu yöntemlerden biri ile belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar Üniversiteye kayıt hakkını kaybederler. Kayıt 
için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış 
olsa dahi iptal edilir. 

Her iki yönteme göre kayıt yaptırma adımları “Adım Adım Kayıt İşlemleri” broşüründe ve kitapçığın “E-Kayıt” ve 
“Şahsen Kayıt” başlıkları altında yer almaktadır. 

Öğrencilerin zaman kaybetmemeleri ve işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilmeleri için e-kayıt yapmaları 
tavsiye edilir. E-kayıt yapacak öğrencilerin öncelikle Öğrenci Kayıt Bilgi Formunu doldurmaları ve 
öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekir. E-kayıt yapan öğrencilerin kayıt esnasında sistem üzerinden herhangi 
bir belge sunmaları veya ayrıca Üniversiteye gelerek şahsen kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. 

Önemli Not:

• Özyeğin Üniversitesine kayıt olmak için başka bir üniversitede aynı düzeydeki lisans programında kayıtlı 
olunmaması gerekir. Kaydı bulunan öğrencilerin Üniversiteye kayda gelmeden kayıtlarını sildirmiş olmaları 
gerekir.

• Üniversiteye kayıt tarihlerinde henüz liseden mezun olamayanlar, liselerinden alacakları bütünleme veya 
tek ders sınavlarının kaldığını gösterir belge ile "Geçici Kayıt" olabileceklerdir. Bu öğrencilerin 31 Aralık 
2018 tarihine kadar liseden mezun olduğuna dair diplomalarını Öğrenci Hizmetlerine sunmamaları halinde 
Üniversiteden "Geçici Kayıt"ları silinecektir.

• 29 yaşını dolduran erkek öğrencilerin e-devlet üzerinden e-kayıt yapamamaları halinde, Askerlik Şubelerine 
başvurarak terhis veya tecil belgelerini alarak şahsen kayıt için Üniversiteye gelmeleri gerekir.
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Fakülte / Yüksekokul Program Kayıt Yöntemi ve Tarihleri

Hukuk Fakültesi Hukuk

E-kayıt, 3 - 5 Eylül 2018

E-kayıt yapacak öğrencilerin öncelikle 
Öğrenci Kayıt Bilgi Formunu doldurmaları 
ve öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekir. 

E-kayıt yaparken sistemsel sorun yaşayan 
veya herhangi bir nedenle kaydını 
gerçekleştiremeyenler 
3 - 7 Eylül 2018 tarihleri arasında 
Üniversiteye şahsen gelerek de kayıtlarını 
gerçekleştirebilirler. 

İşletme Fakültesi

Uluslararası Finans

Yönetim Bilişim Sistemleri

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Ekonomi

İşletme

Girişimcilik

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İletişim Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mimarlık (Türkçe)

Mimarlık (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Makina Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Sosyal Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler

Psikoloji

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Şahsen kayıt, 3 - 7 Eylül 2018
Bu programlara kayıt olacak öğrencilerin 
Üniversiteye şahsen gelerek kayıt 
yaptırmaları gerekir, e-devlet kapısı 
üzerinden bu programlara kayıt yapılamaz.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Pilotaj

Havacılık Yönetimi

Üniversiteye kayıt ile ilgili tüm güncel bilgilere ve duyurulara  
https://www.ozyegin.edu.tr/ogrenci-hizmetleri/universiteye-kayit sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Yerleştirme Sonrası İlk İşlemler
YKS kontenjanları kapsamında Üniversitemize yerleştirilen tüm adayların kayıt işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla 
hazırlanan  Kayıt Bilgilendirme Dokümanlarına (Kayıt Paketi) Üniversite Kayıtları web sayfasından 
erişebilirsiniz. Kayıt Paketi ayrıca posta veya e-mail ile gönderilmemektedir .

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ogrenci-hizmetleri/universiteye-kayitlar

Kayıt Paketinin İçeriği

• 2018 - 2019 Kayıt Kitapçığı

• Adım Adım Kayıt İşlemleri

• Ücret Ödeme Planları

• Yurt Başvuru ve Kayıt Kitapçığı

• Fibabanka Şube İletişim Bilgileri

• Pilotaj lisans programı öğrencileri için ICAO Ek-1 Sağlık Sertifikası: Başvuru İşlemleri

• Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı öğrencileri için ek kayıt belgeleri bilgileri

• Havacılık Yönetimi lisans programı öğrencileri için ek kayıt belgeleri bilgileri

Sorularınız için Öğrenci Hizmetleri Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Çağrı Merkezimiz 9.00 - 16.00 
saatleri arası aşağıdaki kanallar aracılığıyla hizmet vermektedir.

Öğrenci Hizmetleri Çağrı Merkezi

Telefon  :  0216 444 4 698 / 0216 564 9000
e-posta :  student.services@ozu.edu.tr
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Öğrenci Kayıt Bilgi Formu

Kayıt işlemlerinin başlatılması için ilk olarak Öğrenci Kayıt Bilgi Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız 
gerekmektedir. Form, yerleştirme sonuçları Üniversitemize açıklandıktan sonra adaylarımızın doldurmaları için 
açılacaktır ve formların erişime açıldığı zaman Üniversite web sayfamızda duyurulacaktır.

Öğrenci Kayıt Bilgi Formlarına http://www.ozyegin.edu.tr/kayit adresi üzerinden belirtilen yönlendirmeleri izleyerek 
erişilebilir. Formlara giriş yapmak için istenen kullanıcı adı, yerleşen öğrencinin T.C. kimlik numarası olarak 
belirlenmiştir.

Öğrenci Kayıt Bilgi Formunun İçeriği:

• İletişim Bilgileri Formu 

• Üniversite Bilgileri Formu (Varsa, geçmiş Üniversite bilgileri)

• Askerlik Bilgileri Formu (T.C. uyruklu erkek öğrenciler için)

• Aile Bilgileri Formu

• Sağlık Bilgileri Formu

• Engellilik Bilgileri Formu

• Üniversite Seçim Bilgileri Formu (YKS kontenjanları dâhilinde kayıt hakkı kazanan lisans öğrencileri için)

• Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında bilgilendirme metni

E-devlet kapısı üzerinden Elektronik Kayıt (E-Kayıt) 

YKS kontenjanları kapsamında Üniversitemiz Hukuk, İşletme, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik ve Sosyal Bilimler 
Fakülteleri programları ile Otel Yöneticiliği lisans programına kayıt hakkı kazanan adaylar, 3 - 5 Eylül 2018 
tarihlerinde e-devlet kapısı üzerinden e-kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. 

Adayların e-kayıt ile Üniversite kaydını tamamlayabilmeleri için öncelikle Öğrenci Kayıt Bilgi Formunu doldurmaları 
ve öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Ücretler ve Ödemeler ile ilgili detaylar hakkında bu kitapçığın “Öğrenim 
Ücretleri ve Ödemeler” bölümünden bilgi alabilirsiniz.
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Kayıt İçin Adımlar: 

• E-devlet sistemine giriş için PTT şubelerinden e-devlet şifresi temin edilir.

• Öğrenci Kayıt Bilgi Formu doldurulur. 

• Öğrenim ücreti ödenir.

• E-Kayıt İşlemleri için web sayfası https://www.turkiye.gov.tr adresine girilir.

• Giriş yaptıktan sonra, “E-Hizmetler” sayfasında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığında  
 “Üniversite E-Kayıt” sayfasına girerek Üniversite kaydı tamamlanır.

E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların Üniversiteye gelmesine ve herhangi bir evrak teslimi 
yapmasına gerek yoktur. Üniversite kaydınızı teyit etmek üzere, e-devlet sistemi üzerinden kayıt 
olduğunuzu gösteren barkodlu belgeyi görüntüleyebilirsiniz. 

E-kayıt işlemleri ve alınabilecek olası hatalar hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından hazırlanan 
Üniversite E-Kayıt Kullanım Kılavuzu’ndan bilgi alabilirsiniz.

YÖK E-kayıt Kılavuzu: https://yoksis.yok.gov.tr/downloads/YOK-Kayit.pdf

Önemli Notlar: 

1. Öğrenci Kayıt Bilgi Formunu doldurma ve öğrenim ücreti ödeme işleminden herhangi birini gerçekleştirmeden 
e-kayıt yapmak isteyen öğrencilere e-devlet sistemi üzerinde “ücretin ödenmediğine dair” hata mesajı 
çıkacaktır. Öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin Öğrenci Kayıt Bilgi Formunu doldurduktan sonra 
e-kayıt işlemini tamamlamaları gerekir.

2. Üniversite tarafından belirlenen ek öğrenim ücreti muafiyeti burslarından veya indirimlerinden yararlanma 
koşulunu sağlayan öğrencilerin, ilgili bilgi ve belgeleri 3 - 7 Eylül 2018 tarihleri arasında Öğrenci Hizmetleri 
Ofisine sunmaları gerekir. İlgili burs ve indirimler hakkında bu kitapçığın “Burs ve Finansal Destek” 
bölümünden bilgi alabilirsiniz.

3. Öğrenim dili İngilizce olan programlara  yerleşerek kayıt olan veya henüz kaydını tamamlayamayan 
tüm öğrencilerin İngilizce dil yeterliği için belirtilen tarihlerde sınavlara girmeleri veya 3 - 7 Eylül 
2018 tarihleri arasında Üniversite tarafından kabul edilen sınav belgelerini sunmaları gerekir.

4. Herhangi bir sebeple e-kayıt yöntemi ile kaydını yapamayan öğrenciler, 3 - 7 Eylül 2018 tarihleri arasında 
Üniversiteye şahsen gelip kayıt yaptırabilirler. Öğrencilerin şahsen kayıt sırasında nüfus cüzdanı asıllarının 
yanında olması gerekir.yanında olması gerekir.
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Şahsen Kayıt

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj lisans programlarına kayıt hakkı kazanan 
adaylar ile herhangi bir sebeple e-kayıt yöntemi ile kaydını yapamayan öğrenciler, 3 - 7 Eylül 2018 tarihlerinde 
09.00 - 16.00 saatleri arasında Özyeğin Üniversite Çekmeköy Kampüsü’nde bulunan Öğrenci Merkezi’ne gelerek 
kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Öğrencilerin şahsen kayıt sırasında nüfus cüzdanı asıllarının yanında olması gerekir.

Kayıt işleminin yapılabilmesi için, Öğrenci Kayıt Bilgi Formunun doldurulması ve öğrenim ücretinin 
ödenmesi gerekir. Ayrıca, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Lisans programlarına kayıt 
olacak öğrencilerin kayıt esnasında aşağıda belirtilen belgeleri sunmaları gerekir. 18 yaş ve üzeri olup Üniversiteye 
kayıt için şahsen kendileri gelemeyecek öğrenciler yerine noter tasdikli vekaletnamesi bulunan vekilleri gelip kayıt 
yaptırabilirler. Posta yoluyla gönderilen kayıt belgeleri kabul edilmeyecektir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programına kayıt yaptıracak adaylar:  

• Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu 

 Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak bir sağlık sorunu bulunmadığına dair 
tam teşekküllü bir hastaneden alınmış Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu kayıt sırasında ibraz edilmelidir. Bu belge 
üzerinde “bedensel ve ruhsal yönden, her türlü gıda üretimi ve mutfak yönetimi süreçlerinde görev almaya 
elverişlidir” ibaresi aynen yer almalıdır.  Rapor, üzerine ad-soyad ve T.C. kimlik numarası bulunan kapalı bir zarf 
içinde ibraz edilmelidir. 

 Adaylar, raporu alabilmek için tam teşekküllü bir devlet / Üniversite hastanesinin veya özel hastanenin iç 
hastalıklar, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları, ortopedi, nöroloji, psikiyatri ve gerekli diğer servislerinde 
uzman muayenelerini yaptırmalıdır. Heyet raporunda aday, 

 - Kronik ve bulaşıcı hastalıklar, 

 - El beceresi gerektiren bıçak ve benzeri mutfak aletlerinin kullanılması açısından nörolojik / ortopedik   
 engel, 

 - Mutfak koşullarında çalışmasına engel olabilecek duyu kaybı (görme, işitme, tat vb.), 

 - Yoğun eğitim ve çalışma saatlerine uyumu zorlaştırabilecek hastalık veya rahatsızlık, 

 - Hizmet sektöründe çalışmaya engel olabilecek ruhsal rahatsızlık gibi konularda değerlendirilmelidir.
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Alınacak heyet raporu, aşağıdaki test sonuçlarını mutlaka içermelidir:

 - Hepatit Testi - Hepatit B, C Markerleri, HSB Ag, Anti HSB, Anti HCV

 - HIV Testi

 - Burun, Boğaz Kültür tetkikleri 

 - Portör Testi - GAİTA Mikroskopisi, GAİTA Kültürü

Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak adaylar:  

• Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu: Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak 
herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak 
şartıyla heyet raporu aslı  (İşitme kaybı / eksikliği, görme kaybı / eksikliği vs.) 

• Arşiv Kayıtlı / Apostil Tasdikli Adli Sicil Belgesi: Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi 
bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belge aslı ile bir kopyası. (E-devlet sistemi 
üzerinden alınan belgeler kabul edilir.) 

Pilotaj Lisans Programına kayıt yaptıracak adaylar: 

• Diploma: Lise diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi. Diplomanın aslı henüz temin edilmemişse, yeni tarihli 
geçici mezuniyet belgesi kopyası.

• Kimlik Bilgileri: Aslının kayıt sırasında ibraz edilmesi şartıyla nüfus cüzdanlarının arkalı önlü kopyası. (Sürücü 
belgesi kabul edilmez.)

• ICAO Ek-1 Sağlık Sertifikası: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO 
Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun olarak alınmış sağlık raporunun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sağlık Birimi 
tarafından onaylanarak tanzim edilen sağlık sertifikasının aslı ile bir kopyası. Yetkili havacılık tıp merkezlerinin 
listesine SHGM resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz.

• Arşiv Kayıtlı / Apostil Tasdikli Adli Sicil Belgesi: Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv 
Kaydı bulunmadığına dair belge aslı ile bir kopyası (E-devlet sistemi üzerinden alınan belgeler kabul edilir.)
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Kayıt Alanı
Üniversiteye şahsen gelerek kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt alanında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

• Kayıt Masaları: Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj  programları için kayıt 
belgeleriniz kontrol edilerek teslim alınacaktır. Diğer programlar için de kayıt masaları bulunacaktır, ancak 
belge teslimatı olmayacaktır.

• Banka ve Mali İşler Masaları: Ücret ödeme yöntemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Masalarda ödeme 
kabul edilmemektedir. Ödemelerinizi banka şubeleri veya webpos kanalıyla internet üzerinden yapmanız 
gerekir.

• Online Erişim Alanı: Öğrenci Kayıt Bilgi Formunu doldurmak ve webpos kanalıyla ödemek yapmak üzere 
alanda bulunan bilgisayarları kullanabilirsiniz.

• Yurt Masaları: Öğrenci yurtlarımız ve yurt başvuruları hakkında bilgi alabilirsiniz. 

• Ulaşım Hizmetleri Masası: Anlaşmalı servis firmasından öğrenci servisleri hakkında bilgi alabilir ve firmaya 
taleplerinizi iletebilirsiniz.

• İngilizce Hazırlık Programı Bilgi Masası: İngilizce Hazırlık Programı hakkında bilgi alabilirsiniz.

• Akran Danışmanlık Programı Bilgi Masası: Akran danışmanlık sistemi hakkında bilgi alabilir, 
danışmanlarınız ile tanışabilirsiniz.

• Bilgi Sistemleri Destek Masası: Üniversite bilgi sistemleri ve hizmetler hakkında bilgi alabilirsiniz.
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Öğrenim Dili İngilizce Olan Programlarda İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin, İngilizce dil yeterliliklerini sağlamaları 
gerekir. Bu programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin dil yeterliği, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 
Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları akademik yılın başında düzenlenen 1. Aşama - İngilizce Düzey Belirleme 
Sınavı (PLACEMENT) ve 2. Aşama - İngilizce Yeterlik Sınavı (TRACE) ile ölçülür. Sınavlardan başarılı olan öğrenciler, 
İngilizce Hazırlık Programından muaf olur ve lisans programında öğrenimlerine başlarlar. Sınavlardan yeterli puanı 
alamayan öğrencilerimiz ise, aldıkları puana göre İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilirler. 

Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlik süresi içinde ulusal veya uluslararası sınav belgesi olan öğrenciler, 
belgelerini 3 - 7 Eylül 2018 tarihleri arasında Üniversite kayıtlarını tamamladıktan sonra Yabancı Diller Yüksekokulu’na 
sunarak İngilizce Hazırlık Programından muafiyet talebinde bulunabilirler. Kabul edilen sınavlar hakkında detaylı 
bilgi, bu kitapçığın “İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet” bölümünden alınabilir. Belgesi uygun olmayan 
öğrencilerin mutlaka Üniversite tarafından düzenlenen dil yeterlik sınavlarına girmeleri gerekir.

Öğrenim Dili Türkçe Olan Programlarında İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim dili Türkçe olan Hukuk ve Mimarlık lisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programı isteğe 
bağlıdır, isteğe bağlı olarak hazırlık okumak isteyen öğrenciler, taleplerini 3 - 7 Eylül 2018 tarihleri arasında kayıt 
alanında bulunan görevlilere veya student.services@ozu.edu.tr adresine e-posta ile iletmelidirler. Öğrencilerin 
seviye ve düzeylerinin belirlenebilmesi için Üniversite tarafından düzenlenen sınavlara girmeleri veya Üniversite 
tarafından kabul edilen ve geçerlik süresi içinde ulusal veya uluslararası sınav belgesi sunmaları gerekir. 

Türkçe programa kayıt olan öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık okumak istemeseler bile, Üniversite 
tarafından yapılan dil yeterlik sınavlarına girmeleri önemle tavsiye edilir. Bu sınav sonuçlarına veya 
iletilen ulusal/uluslararası sınav belgelerine göre öğrenciler:

• Lisans programı müfredatında yer alan zorunlu “ENG 103 İngilizce I (Türkçe Programlar)” ve ENG 104 İngilizce 
II (Türkçe Programlar)” derslerinden muaf olabilirler. Muaf olunan ders için ilgili dönemdeki kredi yükü 
çerçevesinde kalmak koşuluyla başka ders alınabilir. 

İNGİLİZCE DİL YETERLİĞİ
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• TRACE sınavından başarılı olmaları durumunda, programlarının seçmeli dersleri arasında yer alan öğrenim dili 
İngilizce olan dersleri alabilirler.

Kabul edilen sınavlar hakkında detaylı bilgi, bu kitapçığın “İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet” 
bölümünden alınabilir.

İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavları

1. AŞAMA: Düzey Belirleme Sınavı (PLACEMENT)

Kapsamı Lisans programlarına yeni kabul edilen öğrenciler

İçeriği Dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, dil bilgisi, kelime bilgisi ve yazma becerisi ölçümü

Tarihi - Saati 4 Eylül 2018 Salı, saat 13.30, Çekmeköy Kampüsü
Adınıza hazırlanan kayda davet mektubunda hangi gün sınava gireceğiniz belirtilmiştir. 

Yeri
Sınav giriş yeri, adınıza hazırlanan kayda davet mektubunda yer almaktadır. 
Ayrıca http://sis.ozyegin.edu.tr adresi üzerinden de duyurulacaktır.     

Başarılı Olma Sınırı 100 üzerinden 60

Notlandırma “S”: Başarılı; “U”: Başarısız

Sonuçların Açıklanması 5 Eylül 2018 Çarşamba, saat 10.00 itibarıyla

2. AŞAMA: İngilizce Yeterlik Sınavı (TRACE)

Kapsamı PLACEMENT sınavında başarılı olan lisans öğrencileri

İçeriği Dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin ölçümü

Tarihi - Saati 7 Eylül 2018 Cuma, saat 10.00, Çekmeköy Kampüsü

Yeri PLACEMENT sınav sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

Başarılı Olma Sınırı 100 üzerinden 65

Notlandırma “S”: Başarılı; “U”: Başarısız

Sonuçların Açıklanması 12 Eylül 2018 Çarşamba, 10.00 itibarıyla
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Sınavlara Girecek Öğrencilerin Dikkatine!

• Sınav öncesinde, Özyeğin Üniversitesi web sayfasında yer alan sınav örneklerini incelemenizi tavsiye ederiz. 

• Yanınızda kurşun kalem, tükenmez kalem, kalemtıraş ve silgi bulundurunuz. 

• Herhangi bir haberleşme veya elektronik kayıt cihazı veya yiyecek sınıflara alınmayacaktır.

• Fotoğraflı resmi bir kimliğinizi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi) mutlaka yanınızda bulundurunuz.       
Yanlarında kimlik olmayan veya geç kalan öğrencilerin sınavlara alınamayacağını önemle hatırlatırız. 

• Sınav başlangıcından en az yarım saat önce sınavın yapılacağı sınıfın önünde hazır bulununuz.

• Sınavların yapılacağı katlara güvenlik açısından öğrenciler ve görevliler dışında kimse alınmayacaktır.

• Sınavların hiçbir aşaması için her ne sebepten olursa olsun, mazeret sınavı düzenlenmez. Sınava  
girmeyen öğrenciler, sınavdan başarısız olmuş sayılırlar.

Sonuçların Açıklanması

Sonuçlarınızı, belirtilen tarihlerde Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS)’ne kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak 
öğrenebilirsiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS): http://sis.ozyegin.edu.tr   

Kullanıcı Adı ve Şifre: Kullanıcı adınız, kayda davet mektubunda tarafınıza bildirilmiştir. Şifreniz ise kayıt 
işlemlerinizi tamamladıktan sonra oluşturulacaktır. Şifre oluşturma işlemleri için bu kitapçığın “OzU.Net Hesabı” 
sayfasını incelemenizi öneririz.
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Sınav Sonuçlarına Göre Değerlendirme
PLACEMENT ve TRACE sınavlarına giren öğrenciler, aldıkları puanlara göre aşağıdaki şekilde değerlendirileceklerdir:

İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet 
Öğrenim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıdaki koşullardan herhangi birini 
sağlayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programını tamamlamış sayılarak lisans programlarına doğrudan başlarlar. 
Öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıdaki koşullardan herhangi birini 
sağlayanlara ENG 103-104 derslerinden muafiyet verilebilir ve bu öğrenciler, İngilizce dilinde sunulan seçmeli 
derslere kayıt olabilirler.

Sınava Girmedi / 
Başarısız

Düzey Belirleme Sınavı
(PLACEMENT)

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
• Sınava girmeyen öğrenciler “A2” düzeyine   
   başlar. 
• Sınav noturuna göre “A2” veya “B1”    
   düzeyine başlar.

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
Sınav notuna göre “B2” 

düzeyine başlar.

İngilizce Yeterlilik Sınavı
(TRACE)

LİSANS PROGRAMI
“1.Sınıf”a başlar.

BAŞARILI

Sınava Girmedi / 
Başarısız

BAŞARILI
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• Aşağıda belirtilen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarından birine sahip olmak:

Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren geçerlik süresini doldurmamış olması, 
sınav sonuç belgelerinin asıllarının sunulması şarttır. Yabancı Diller Yüksekokulu, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma ve 
şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.

• En az son üç yılında, İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam   
 ettiği eğitim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamak. (Adaylar gerek  
 görüldüğü durumlarda dil yeterlik seviyesi için ÖzÜ İngilizce Yeterlik sınavına tabi tutulurlar.)

• Sınavın yapıldığı tarihten itibaren en fazla iki yıl önce Özyeğin Üniversitesi TRACE sınavında yeterli puan  
 almış olmak.

Sınavlar Kabul Edilen En Az Puanlar Geçerlik Süreleri

TOEFL PBT En az 550 toplam puan, yazılı bölümden en az 4 puan 2 yıl

TOEFL IBT En az 80 toplam puan ve her bölümden en az 20 puan 2 yıl

CPE En az C 3 yıl

CAE En az C 3 yıl

FCE En az B 3 yıl

PEARSON PTE Academic En az 62 toplam puan ve her bölümden en az 59 2 yıl

KPDS / ÜDS / YDS / e-YDS En az 86 5 yıl
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ÖĞRENİM ÜCRETLERİ ve ÖDEMELER

Üniversiteye kayıt yaptırmak için bursluluk durumlarına göre dönem öğrenim ücretinin ilan edilen kayıt haftası 
içerisinde aşağıda belirtilen ödeme yöntemlerine göre ödenmesi gerekir. Öğrenciler kayıt oldukları ilk akademik yıl 
güz döneminden sonra ayrıca tüm akademik dönem başlarında kayıt yenilemek için, akademik takvimde ilan edilen 
süreler içinde yine bursluluk durumlarına göre belirlenen öğrenim ücretlerini ödemeleri ve varsa Üniversiteye 
karşı yükümlülüklerini tamamlamaları şarttır. Ödeme yapmayan öğrencilerin Üniversiteye kayıtları yapılmaz, dönem 
kayıtları yenilenmez; yapılmış veya yenilenmiş olsa dahi geçersiz sayılır. Ücret ve ödeme yöntemleri, her akademik 
yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı 
öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artışlar, enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenir.

Önemli Not:

• Ücret ve ödemelere ait bilgiler, Özyeğin Üniversitesi web sayfasında yayımlanmaktadır. Öğrenciler ve adlarına 
ödeme yapan kişilere bu konuda ayrıca bir bildirim yapılmamaktadır. Özellikle öğrencilerimizin, ücret ve 
ödemelerle ilgili Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan bilgileri ve duyuruları takip etmeleri ve 
adlarına ödeme yapacak kişileri bilgilendirmeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri beklenir.

• Üniversiteye yeni kayıtlarda geç ödeme kabul edilmez. Adayların kayıt işlemlerini tamamlaması 
için ödemelerini üniversiteye kayıt için ilan edilen süreler içinde tamamlaması şarttır.

2018 - 2019 Lisans Programları Öğrenim Ücretleri
Öğrenim ücreti, bir akademik yılın Güz ve Bahar dönemlerini kapsar ve dönem başlarında olmak üzere iki eşit 
tutarda ödenir. Yaz Okulu öğrenim ücreti bu ücrete dâhil değildir. Yaz Okulu’nda ders almak isteyen öğrenciler, 
her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenen öğrenim ücretlerini öderler.  İngilizce Hazırlık Programında 
öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programının öğrenim ücreti uygulanır. 2018-2019 akademik yılı için belirlenen 
ücretlere KDV dahildir.
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(1) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Programları hariçtir.

(2) Pilotaj eğitiminde yer alan zorunlu uçuş eğitimleri yıllık öğrenim ücretlerine dahil değildir. Öğrenciler zorunlu 
uçuş eğitimleri için, Pilotaj lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, Üniversitenin anlaşmalı olduğu 
Ayjet Anadolu Yıldızları Uçuş Okuluna lisans öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve 8 nci dönemleri başında olmak üzere 
3 eşit taksitte uçuş ücreti öderler. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kayıt olanlar için Uçuş Okulu tarafından 
belirlenen uçuş eğitimi ücreti KDV dahil 54.000 EURO’dur. YKS sonucu tam burslu programa yerleşerek kayıt olan 
öğrencilerin uçuş eğitimi ücreti Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır. 

(3)  2018-2019 akademik yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler 
lisans programında mutfak derslerinin başladığı 1. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniforma takımını üniversitemizin 
kitabevinden, bıçak setini ise üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin edeceklerdir. Üniforma takımı ve 
bıçak seti ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, giriş burslarına bakılmaksızın 2018-2019 akademik yılı için 
üniforma takımının ücreti KDV dahil 281 TL, bıçak setinin ücreti KDV dahil 675 Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

(4) 2018-2019 akademik yılında Otel Yöneticiliği lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler üniforma 
takımını, lisans programında 2. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniversitemizin kitabevinden temin edeceklerdir.  
Üniforma ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, giriş burslarına bakılmaksızın, 2018-2019 akademik yılı için 
üniforma takımının ücreti KDV dahil 281 TL olarak uygulanacaktır.

Yaz Okulu Öğrenim Ücreti
Yaz okulunda ders almak isteğe bağlıdır ve kredi başına öğrenim ücreti uygulanır. Ücretler, her yıl Mütevelli Heyeti 
tarafından yeniden belirlenir ve öğrencilere giriş bursları oranında indirim uygulanır. A2 düzeyinden başlayıp, 
hiç düzey tekrarı yapmadan İngilizce Hazırlık Programı yaz okuluna gelecek öğrenciler, yaz okulu öğrenim ücreti 
ödemesinden muaftır. Düzey tekrarı yapmış öğrencilerin yaz okulu derslerine devam etmeleri halinde giriş burs 
durumlarına göre ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretinin yarısı alınır. 

Bursluluk 
Durumu

Fakülte 
Programları(1)

Havacılık 
Yönetimi Pilotaj(2) Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları (3)
Otel 

Yöneticiliği(4)

Ücretli 60.000 TL 40.300 TL 48.000 TL 40.900 TL 38.600 TL

%25 Burslu 45.000 TL 30.225 TL 30.675 TL

%50 Burslu 30.000 TL 20.150 TL 20.450 TL 19.300 TL
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Ödeme Yöntemleri 

Ödemeler, Fibabanka şubelerinden, Fibabanka’da bulunan mevduat hesabınız ile; Fibabanka İnternet 
Bankacılığı’ndan, Fibabanka telefon bankacılığı aracılığı ile nakit olarak veya Üniversitemiz web sitesi üzerinden 
banka/kredi kartı aracılığıyla tahsil edilir. Üniversiteye doğrudan ücret ödemesi yapılamamaktadır. 

• TL bazında belirlenen ücretlerin ödemeleri TL ile yapılır. 

• ABD doları bazında belirlenen ücretler, TL ile ödenebileceği gibi ABD doları ile de ödenebilir. ABD doları 
bazında belirlenen ücretlerin TL ödemelerinde; Güz dönemi için Ağustos, Bahar dönemi için Ocak, Yaz dönemi 
için Mayıs ayının ilk 5 iş günü için T.C. Merkez Bankasının belirlediği döviz satış kurlarının en küçük ve en 
büyük olanı dışındaki kurların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan TL karşılıkları geçerlidir.

Üniversitemizde peşin ve taksitli ödeme yöntemleri mevcuttur. Öğrenim ücretleri ve yurt ücretleri peşin veya taksitli 
olarak ödenebilir. Yurt Yıllık Kayıt ücreti, Yurt depozito ücreti, Kütüphane ücretleri ve bilgi-belge ücretleri ve ise 
sadece Fibabanka şubelerinden, Fibabanka’da bulunan mevduat hesabınız ile Fibabanka İnternet Bankacılığı’ndan, 
Fibabanka telefon bankacılığı aracılığı ile peşin ödenir. Peşin ve taksitli ödeme yöntemlerinin detayları aşağıda 
belirtilmiştir.

Peşin Ödeme

Öğrenim, yurt, yurt yıllık kayıt, kütüphane ve bilgi-belge ücretleri peşin olarak ödenebilmektedir. Peşin ödeme 
seçenekleri, TL bazında belirlenen ücretlerin ödemelerinde ve ABD doları ile belirlenen ücretlerin TL ile 
ödemelerinde geçerlidir. ABD doları ile belirlenen ücretleri ABD doları ile ödemek isteyen öğrencilerin Uluslararası 
Ofis ile iletişime geçmesi gerekir. Yurt içinden yapılan peşin ödemeler, Üniversitenin ABD doları hesabına havale 
veya EFT ile yurt dışından yapılan peşin ödemeler transfer yöntemiyle yapılabilir. 

Peşin ödeme yapmak isteyen adaylar, akademik takvimde belirtilen ücret ödeme tarihleri içinde aşağıdaki peşin 
ödeme yöntemlerinden birini tercih ederek ödeme yapabilirler. Son ödeme tarihi geçtikten sonra banka/kredi 
kartı aracılığıyla veya banka şubesinden ödeme yapılabilir. Peşin ödemelerde öğrenim ücretinden indirim 
yapılmamaktadır.
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• Banka Şubelerinden Peşin Ödeme 

Ödeme yapacak kişi, son ödeme tarihine kadar, herhangi bir Fibabanka şubesine giderek yetkili kişiye, Özyeğin 
Üniversitesi öğrenim ücreti ödemesi yapacağını, öğrenci numarası ile birlikte öğrencinin adını ve soyadını 
vererek bildirir. Banka sisteminde görüntülenecek tutar, banka yetkilisi tarafından nakit olarak tahsil edilir.

• Fibabanka İnternet Bankacılığı Üzerinden Peşin Ödeme 

Fibabanka müşterileri, Fibabanka İnternet Bankacılığından giriş yaparak, Ödemeler menüsünde yer alan  “Okul 
Ödemeleri” seçeneğinden, öğrenci numarasını girerek tüm borç bilgilerini görüntüleyebilir ve  hesabından 
peşin ödeme yapabilir.

• Fibabanka Telefon Bankacılığı Üzerinden Peşin Ödeme 

Fibabanka müşterileri, Fibabanka’da bulunan mevduat hesabı ile, 444 88 88 Fibabanka Telefon Bankacılığını 
arayarak peşin ödeme yapabilir.

• Banka (ATM/Debit Kart) veya Kredi Kartı ile Peşin Ödeme 

Ödemeler, herhangi bir banka (ATM/Debit Kart) veya kredi kartı ile Üniversitemiz web sayfasında Öğrenci 
Hizmetleri / Ücret ve Ödemeler / Kart ile Ödeme sayfasından yapılır. Banka (ATM/Debit Kart)  veya kredi kartı 
ile ödeme yapabilmeniz için kartınızda aşağıdaki kriterlerin bulunması gerekir:

1. Sanal pos işlem izninin olması 

2. 3D Secure işlem izninin açık olması 

3.  İnternet üzerinden yapılan işlemlere ait limitin yeterli olması

4.  Yabancı kredi kartı ve banka kartları için ayrıca yurt dışında işlem yapmaya açık olması

Kart ile ödeme yapmak için: 

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/Ogrenci-Hizmetleri/Ucretler-ve-Odemeler/Kart-ile-Odeme
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Taksitli Ödeme

1-Kredi Kartı ile Taksitli Ödeme

Taksitli ödeme seçeneği, öğrenim ücreti ve yurt ücretleri için geçerlidir. ABD doları ile ödemelerde taksitli ödeme 
seçeneği bulunmamaktadır. Taksitli ödemelerde herhangi bir vade farkı uygulanmaz.

Taksitli ödeme yapmak isteyen adaylar, akademik takvimde belirtilen ücret ödeme tarihleri içinde aşağıdaki kredi 
kartlarından birini tercih ederek ödeme yapabilirler. Kredi kartı ile ödeme yapabilmeniz için kartınızda aşağıdaki 
kriterlerin bulunması gerekir:

• Sanal pos işlem izninin olması 

• 3D Secure işlem izninin açık olması 

• İnternet üzerinden yapılan işlemlere ait limitin yeterli olması

Üniversite, dönemlik ücretlere anlaşmalı banka kredi kartları için 2 taksit olanağı sunmaktadır. Üniversitenin 
sunduğu 2 taksit olanağına ek +2 taksit olanağı sunan “Eğitim Sektörüne Artı Taksit” kampanyaları, anlaşmalı 
bankalar tarafından sunulan bir olanaktır, bankalar bu kampanyaları diledikleri zaman sonlandırabilir. Kampanya 
dahilinde + taksit olanağı sunan güncel banka bilgileri https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ogrenci-hizmetleri/ucretler-
ve-odemeler/odemeler  adresinde yer almaktadır.

Kart ile ödeme yapmak için: 

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/Ogrenci-Hizmetleri/Ucretler-ve-Odemeler/Kart-ile-Odeme

2-Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ile Taksitli Ödeme

Kredili mevduat hesabı ile taksitli ödeme seçeneği, sadece öğrenim ücreti için geçerlidir. KMH ile dönemlik 
ücretlere 4 taksit olanağı sunar. 

Bu ödeme yöntemi ile ödeme yapmak isteyenler için Fibabanka Özyeğin Üniversitesi Şubesi nezdinde bir hesap 
açılır. Hesap sahibinin Fibabanka Özyeğin Üniversitesi Şubesi’ne şahsen başvurarak yetkili kişiye, Özyeğin 
Üniversitesi öğrenim ücretini taksitli ödeme isteğini öğrencinin adını, soyadını ve öğrenci numarasını vererek 
bildirmesi ve gerekli belgeleri sunması gerekir.

Banka başvurusunda kişinin doldurması / hazırlaması gereken belgeler şunlardır:

• Bankacılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi

• Kredili Mevduat Hesabı Ek Sözleşme 
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• T.C. Nüfus cüzdanı fotokopisi

• İkametgah belgesi veya son aya ait fatura (elektrik, su, doğalgaz veya telefon) 

• Gelir beyan edici belgeler:

1. Ücretli çalışanlar için: bordro veya kaşeli ve imzalı şirket yazısı (şirket yazısı alınıyorsa şirketin imza 
sirküleri)

2.  Serbest çalışanlar için: sahibi ya da ortağı olunan firmaya ilişkin vergi levhası fotokopisi, ticaret sicil 
gazetesi, imza sirküleri, son 3 yıla ait vergi dairesi ya da yeminli mali müşavirlik onaylı bilanço ve gelir 
tablosu, cari yıl mizanı, Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıt veya Faaliyet Belgesi.

• Banka tarafından ek olarak istenildiği durumda varsa, kira geliri olanlar için kira kontratı, tapu fotokopileri, vb. 
gibi varlık belgeleri. 

• Banka tarafından istenebilecek ek belgeler

Banka, hazırlanan belgeleri teslim alıp onayladığı takdirde, ödeme yapacak kişi adına KMH açar. Bu hesaba sistemde 
öğrenci adına görüntülenen dönem öğrenim ücreti kadar tutarda limit tahsis eder. Söz konusu KMH nakit için açık 
olmayıp sadece Üniversite ödemeleri için kullanılabilir.

Ödeme yapacak kişi, taksit tutarlarını, taksit ödeme son tarihine kadar KMH’na yatırır. Taksit tutarlarının söz konusu 
tarihe kadar yatırılmaması durumunda banka, öğrenci adına ödeme yaparak hesap sahibini kredilendirir.KMH 
sahiplerinin hesap bakiyelerini kontrol etmeleri ve varsa nakit borçlarını en geç dönem son taksit tarihini takip eden 
faiz tahakkuk gününün içinde bulunduğu ay sonuna kadar tamamen kapatmaları veya bankanın belirleyeceği tutarın 
altına indirmeleri gerekir. Aksi halde kişi, izleyen dönemler için banka tarafından Kredili Mevduat Taksitli Ödeme 
yöntemi dışında bırakılabilir.

KMH kullanılarak ödeme yapılabilmesi için taksitlendirilen tutarın ilk taksitinin peşin olarak yatırılması gerekmektedir. 
Ödemeler 1 peşin +3 taksit şeklinde yapılabilir.

Fibabanka Özyeğin Üniversitesi Şubesi

Telefon : 0 216 525 50 00
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Kayıt Yenileme Dönemlerinde Son Ödeme Tarihini Geçirenler

Öğrencilerin, ödemekle yükümlü oldukları ücretlerini, ilan edilen son ödeme tarihine kadar ödemeleri esastır. 
Bu tarihlerde ödemesini yapamayanlar, ekleme-bırakma haftası içerisinde gecikmeli olarak öğrenim ücretlerini 
ödeyebilirler. 

Gecikme ücreti, 2018-2019 akademik yılı için, TL bazında aylık %2’dir. Bu oran tatil günlerini de içerecek şekilde 
geciken ödeme tutarına günlük olarak işler. Uygulanacak gecikme oranı, Üniversite tarafından her akademik yıl için 
yeniden belirlenebilir. Gecikme ücreti, geciken ödeme tutarına eklenir ve bu tutar ile birlikte tahsil edilir. Son ödeme 
tarihi geçtikten sonra Üniversitemiz web sayfası üzerinden banka/kredi kartı aracılığıyla veya anlaşmalı Fibabanka 
şubelerinden ve Fibabanka İnternet Bankacılığı’ndan ödeme yapılabilir.

Eğitim Kredisi

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, dönemlik öğrenim ücretlerinin ve yurt ücretlerinin tamamını ya da bir kısmını  
Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, dönemlik öğrenim ücretlerinin ve yurt ücretlerinin tamamını ya da bir kısmını 36 
aya varan vadelerde Fibabanka tarafından sağlanan Eğitim Kredisi ile karşılayabilir. Eğitim Kredisi’nde, kredi faiz 
oranı kredi vadesine göre avantajlı fiyatlamalar sunulmaktadır.

Eğitim Kredisi’ne Özyeğin Üniversitesi Şubesi başta olmak üzere tüm Fibabanka şubelerinden başvurulabilmektedir. 

Fibabanka İrtibat
Telefon : 444 88 88
Web sayfası: http://www.fibabanka.com.tr/
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Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları 

2018-2019 akademik yılında YKS sonuçlarına göre Üniversiteye yerleşen öğrencilere, yerleştikleri program koduna 
göre Burslu (%100), %50 indirimli veya %25 indirimli oranında olmak üzere giriş (kontenjan) bursları/indirimleri 
tahsis edilir. 

Öğrencilere aşağıda belirtilen koşulları sağlamaları halinde, öğrenim ücreti muafiyeti, nakit, yemek ve yurt bursu 
olmak üzere ek burslar tahsis edilebilir. Öğrenciye verilen ek burslardan, öğrenim ücreti muafiyeti burslarından 
durumlarına uygun olanların her biri tahsis edilir.    

Üniversiteye ilk girişte sağlanan giriş (kontenjan) burs/indirimleri, ek burslar (öğrenim ücreti muafiyeti, nakit, 
yemek, yurt/ulaşım) ve diğer indirimler karşılıksız olup, tüm bursların/indirimlerin süresi; İngilizce Hazırlık 
Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla beş yıl olmak üzere, toplamda en fazla altı akademik 
yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür. 

Giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile ek öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri akademik başarıdan bağımsızdır; 
belirtilen süreler içerisinde olmak kaydıyla güz ve bahar dönemleri ile yaz okulunda geçerlidir. Ek burslar ise 
(nakit, yemek, yurt/ulaşım) belirtilen süreler kapsamında yılda 9 ay süreyle sağlanır ve bursların devamı için 
her akademik yıl sonunda sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu 
sağlayamayan öğrencilerin ek bursları izleyen dönem(ler) için sona erer, koşullar sağladığında ek burslar yeniden 
bağlanır. Ek burslar kayıt yenileme işlemi yapılarak derslere devam edilen dönemlerde sağlanır. Kayıt dondurulan 
veya İngilizce Hazırlık programında dışardan hazırlanan statüye geçilen vb. Üniversitede öğrenime devam edilmeyen 
dönemlerde kesilir, tekrar kayıtlı statüye geçilen dönem itibari ile yeniden devam eder.

Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam 
etmeyen ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin tüm burs/indirim/ek bursları sona erer.  Öğrencilerin disiplin 
cezası almaları durumunda Senato tarafından belirlenen “Disiplin Cezalarının Burs ve Öğrencilik Haklarına Etkisi” 
ile ilgili uygulama esaslarına göre sağlanan tüm burs/indirim/ek burslar kesilebilir.

BURS OLANAKLARI 
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Girişte Sağlanan Ek Burslar

Yerleşme Sırası

YKS sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına ilk altı tercihleri arasında 
yerleştirilen ve ilgili programın puan türünde belirtilen başarı sıralamasına giren öğrencilere Ekim-Haziran 
ayında olmak üzere yılda 9 ay süreyle aşağıdaki ek burslar verilir. 

 (*) Yurtta kalmak istemeyen öğrencilere dönem başlarında Öğrenci Hizmetlerine başvuru yapmaları durumunda,  
yurt bursu yerine aylık 430 TL ulaşım desteği sağlanır.  

Nakit ve yemek bursu almaya hak kazanan lisans öğrencilerinin kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Özyeğin 
Üniversitesi Fibabanka Şubesinden bursların yatırılacağı hesabı açmaları gerekmektedir.

 

Sıralama Nakit Burs 
(Aylık)

Yemek Bursu
(Aylık)

Yurt Bursu (*)  

(Dönemlik)

İlk 100 1.375 TL 475 TL 2 yataklı banyolu oda ücretinden muafiyet

101 - 1000 950 TL 475 TL 2 yataklı banyolu oda ücretinden muafiyet

1001 - 5000 625 TL 475 TL En düşük yurt oda ücretinden muafiyet

5001 - 10.000 475 TL 475 TL En düşük yurt oda ücretinden muafiyet
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Uluslararası Diploma 
YKS sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu (indirimli) kontenjanlarına ilk altı 
tercihleri arasında yerleştirilen öğrencilerden uluslararası diplomaya sahip olanların, aşağıda belirtilen 
koşulları sağlamak kaydıyla giriş (kontenjan) bursları:  

• %25 indirimli kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyetleri %50’ye yükseltilir.

• %50 indirimli kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyetleri %75’e yükseltilir.

Yukarıdaki maddelerde belirtilen uluslararası diploma programları dışındaki liselerden mezun olanlar sadece lise 
diploma notuna göre veya sadece Özyeğin Üniversitesi’ne ilk 6 tercihi arasında yerleşmesi sebebiyle burs/indirim 
yükseltme olanağından yararlanamaz.

Diplomalar Diploma Notu

IB 32 ve üzeri

ABITUR 2.3 veya daha iyi

MATURA 2.0 ve üstü

MATURİTA 80 ve üstü

Fransız Bakaloryası En az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk 
en az 70 diploma notu) 

AP Programları En az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamak
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Şehit Çocukları

YKS sonucuna göre Üniversite programlarına yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000'e giren burssuz veya kısmi 
burslu yerleşen şehit çocuklarına %20 ilave öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. Öğrencilerin bu durumlarını 
şehadetname ile belgelendirmeleri gerekir. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyen şehit çocuklarının, 
durumlarını kanıtlayan belgenin aslı ile bir kopyasını 3 - 7 Eylül 2018 tarihlerinde Öğrenci Hizmetlerine sunmaları 
gerekir.

Lisans Mezunlarına Lisansüstü Öğrenime Destek Bursu

Üniversitemiz lisans programlarına YKS sonucu yerleştiği programın puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve 
Üniversiteden 4.00 üzerinden en az 3,65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrencilerden; mezun olduğu yıl 
Shanghai Jiao Tong Üniversitesi akademik başarı sıralamasında ilk yirmide yer alan bir üniversiteden doktora 
programına burssuz kabul edilenlere, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin ABD 
Doları karşılıksız burs sağlanır.

Öğrenime Devam Ederken Sağlanan Burslar

Lisans Akademik Başarı Bursları

Lisans programlarında burssuz veya kısmi burslu öğrenim gören öğrencilere, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen 
koşullara göre verilir ve bu koşullar Üniversite web sayfasından duyurulur. Akademik Başarı Bursu ilan edilen 
koşulları sağlamak kaydıyla; lisans programında Hazırlık hariç en az 2 dönem öğrenim görmüş olan ve normal 
öğrenim süresi içinde olan öğrencilere, sadece ilgili akademik yıl için tahsis edilir. Sonraki yıllarda öğrencilerin 
tekrar ilan edilen koşulları sağlamaları gerekir. 

Spor Bursu

Spor bursu, öğrencinin akademik başarısı öncelikli olmak üzere, kendi branşında Özyeğin Üniversitesi’ni temsil 
etmesi amacıyla sağlanan bir olanaktır. Spor bursları bir akademik yıl için verilir. Burs verilecek branşlar, bursun 
kapsamı, yararlanma ve devam koşulları her akademik yılın başında yeniden belirlenebilir. Ayrıntılı bilgi Spor 
Merkezi Müdürlüğü’nden edinilebilir.



30  |  2018 - 2019 KAYIT KİTAPÇIĞI

İndirimler

FİBA / ÖZÜ Çalışan İndirimi

2018 - 2019 akademik yılında, Üniversitenin lisans programlarında öğrenim görmeye hak kazanmış FİBA Grubu 
veya Özyeğin Üniversitesi tam zamanlı çalışanları ve çocuklarına %25 oranında öğrenim ücreti muafiyeti uygulanır. 
İndirimler, çalışanın tam zamanlı çalıştığı dönemler için yukarıda belirtilen burs süreleri dahilinde geçerlidir. 
Öğrencilerin, her dönem başında bu durumlarını ilgili kurumdan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekir. Koşulları 
sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve Üniversite/FİBA çalışanı 
olduklarına dair belgenin aslını, 3 - 7 Eylül 2018 tarihlerinde Öğrenci Hizmetleri Ofisine iletmeleri gerekir. 

Aile İndirimi

Bu indirim lisans programlarında aynı dönemde, birlikte öğrenim gören aynı ailede birinci derece yakınlardan 
(iki kardeş, anne/baba-çocuk) her birine uygulanır. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin 
durumlarını açıklayan dilekçe ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesinin aslını Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne 
3 - 7 Eylül 2018 tarihlerinde sunmaları gerekir. İndirim tahsisinde aşağıdaki kurallar uygulanır: 

• Anne veya babası aynı olanlar ile yasal olarak evlat edinilmiş olan kardeşlere uygulanır.  

• Özyeğin Üniversitesi ve FİBA Grubu tam zamanlı çalışanlarına ve çocuklarına uygulanan indirimlerden 
yararlananlara aile indirimi uygulanmaz. 

• Bu indirim, öğrencilerin yararlanmakta oldukları diğer öğrenim ücreti muafiyet bursları sonrasında kalan 
dönem öğrenim ücreti üzerinden %5 indirim olarak uygulanır. 

Bu indirim aile üyelerinin beraber öğrenime devam ettiği dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dahilinde 
geçerlidir. 
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Kayıt Yenileme

Her dönem başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ödemekle yükümlü olduğunuz öğrenim ücretinizi 
ödeyerek, Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerinizi tamamlayarak ve derslere kayıt olarak Üniversiteye 
kaydınızı yenilemeniz gerekir (katılımın isteğe bağlı olduğu yaz okulları hariç). 

Akademik takvimde ilan edilen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, ders ekleme-bırakma süreleri içinde 
Üniversite tarafından belirlenecek olan ek yükümlülükleri de yerine getirmek şartıyla gecikmeli olarak kayıtlarını 
yenileyebilirler. Ders ekleme-bırakma süresi içinde de kaydını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne 
geçerler. Kayıtsız öğrenciler için yönetmelik hükümleri uygulanır. Kayıtsız öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde 
derslere ve sınavlara katılamazlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, varsa almakta oldukları burslar kesilir. 
Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim ve burs sürelerine dahil edilir. Kayıtsız kalan öğrencilerin, 
kendilerine tahsis edilen mal ve teçhizatı Üniversiteye iade etmeleri ve varsa birimlere karşı yükümlülüklerini 
tamamlamaları için Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden “Yükümlülük Onay Formu” açılır ve öğrencilerin ÖzÜ 
e-posta adreslerine “Kayıtsız Öğrenci Bildirimi Mektubu” ile hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılır. 
Azami öğrenim süreleri içinde dört akademik yıl üst üste kayıtsız öğrenci statüsünde kalan öğrenciler için Senato 
tarafından belirlenen esaslara göre ilişik kesme işlemleri yürütülebilir.

Ders Kayıtları 

Ders kayıtları akademik takvimde ilan edilen süreler içinde yapılır. Güz ve bahar dönemlerinde ders kaydı yapmak 
zorunlu olup, ders kaydı yapmayan öğrenciler Kayıtsız öğrenci statüsüne geçirilirler. Yaz okulunda ders almak 
isteğe bağlıdır.

İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin tüm ders kayıtları Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır. Öğrenciler, 
bulundukları düzeye yönelik İngilizce dersleri alırlar. 

Lisans programlarında öğrencilerin sadece ilk dönem ders kayıtları, kayıtlı oldukları programın ders planında 
yer alan ilk yarıyıl derslerine Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır. İzleyen dönemlerde öğrenciler ders kayıtlarını 
Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden şahsen yaparlar. Öğrencilere ders kayıtlarını danışmanlarının rehberliğinde 
ve gerekli durumlarda onayını alarak yapmaları tavsiye edilir.

DÖNEM ve DERS KAYITLARI 
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Öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (SIS) giriş yaparak, kayıtlı oldukları dersleri ve ders programlarını 
görüntüleyebilir ve ders kayıt işlemlerini yapabilirler. Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (SIS) Üniversiteye kayıt işlemlerini 
tamamladıktan sonra oluşturulacakları şifreleri ve kayıt mektubunda bildirilen kullanıcı adı ile giriş yapılabilir.    
(https://sis.ozyegin.edu.tr) 

Derslerden Muafiyet 

Üniversiteye kayıt olmadan daha önce, herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıt olup ders alan öğrenciler, 
aldıkları derslerden başarılı oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet için en geç lisans 
eğitimine başlanan dönemin sonuna kadar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kayıt olunan akademik birime 
başvurunun yapılması gerekir.

• Ders Muafiyet Dilekçesi (dilekçe örneği Öğrenci Hizmetleri'nden temin edilebilir)

• Daha önce kayıtlı olduğunuz yükseköğretim kurumunun Öğrenci Hizmetleri / Öğrenci İşleri tarafından 
düzenlenmiş not döküm belgesi (transkript). Transkriptte, öğrenci değerlendirme sistemi ile programın öğrenim 
dili ile ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde, ek olarak bu bilgilerin yer aldığı belge. 

• Derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.

Üniversitede kayıtlı olunan programdaki yükümlülüklerin yerine sayılacak olan derslerin kabulü ve bu derslerin 
kredi ve not uyarlamaları ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Daha önce alıp başarılan 
dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf olunacak dersin öğrenim dili şartına uymak 
zorundadır. Sayılan AKTS kredisinin toplamı 24 – 30 arasındaysa bir dönem veya 30’un tam katı olmaması 
durumunda artık AKTS kredisi 24 – 30 arasındaysa bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.

Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için; Üniversitede en az iki 
yarıyıl kayıtlı olmaları ve bu süre içinde en az 60 AKTS kredisi ders almış olmaları gerekir.
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Kayıt Dondurma (İzinli Ayrılma)

Öğrenciler, sebeplerini belgelemek koşuluyla sağlık, askerlik, yurt dışında dil eğitim gibi nedenlerle kayıt 
dondurmak için başvuru yapabilirler. Yeni öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için, öncelikle, Üniversiteye kayıtlarını 
tamamlamaları gerekir. 

İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri başvurularını Yabancı Diller Yüksekokulu’na; lisans ve lisansüstü öğrencileri 
başvurularını kayıtlı oldukları ilgili akademik birim sekreterliğine yaparlar. Başvurular, ilgili akademik birimin 
yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır ve sonuç, öğrencilerin ÖzÜ e-posta adreslerine yapılır. 

Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için, Üniversiteye karşı 
herhangi bir yükümlülüğün olmaması ve kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim 
ücretinin yarısını ödemesi gerekir. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra kayıt 
dondurma başvurusu yapan öğrenciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını 
öderler. Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki ücretlerine mahsup 
edilmez. Kayıt dondurulan süreler içinde öğrenciye varsa ek bursları (nakit, yurt/ulaşım, yemek) tahsis edilmez.

İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerine bir kereye mahsus ve ilk yıl olmak üzere bir akademik yıl için; lisans 
öğrencilerine, bir defada en çok iki dönem olmak üzere, öğrenimleri süresince en fazla dört dönem kayıt dondurma 
izni verilebilir. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süresinden sayılmaz ve bursluluk süresinden düşülmez. 
Kayıt donduran İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, izleyen akademik yılın başına kadar geçerli bir İngilizce 
yeterlik sınav sonuç belgesi sağlamadığı takdirde, akademik yılın başında verilen İngilizce seviye tespit sınavlarını 
yeni öğrencilerle birlikte alır. 

Kayıt dondurma süresinin bitimini izleyen dönemde öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretini 
ödeyerek ve ders kaydını yaparak kayıt yenilemesi gerekir. İki dönem için kayıt dondurmuş öğrencilerden ilk dönem 
sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerini ders kayıtları başlamadan önce yazılı olarak ilgili akademik birime 
başvuruda bulunmaları gerekir.
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Akademik Takvim

Akademik takvimde kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler belirtilir. Tüm ilgililer bu takvime 
uymakla yükümlüdür. Akademik takvim Üniversitemiz web sitesinde yer almaktadır: 

http://www.ozyegin.edu.tr/Ogrenci-Hizmetleri/Akademik-Takvim

Mevzuatlar, Politikalar, Prosedürler ve İlgili Formlar

Tüm öğrenciler, Üniversite mevzuat, yönetmelik, yönerge, politika ve prosedürlerine uymakla yükümlüdürler. 
Öğrenci Hizmetleri ve akademik danışmanlar, bu konuda öğrencilere rehberlik eder, ancak bu hususlara göre 
durumlarını takip etmek, öğrencilerin sorumluluğundadır.

Yönetmelik, yönerge ve senato esasları Öğrenci Hizmetleri web sayfamızda yayınlanmaktadır:  
http://www.ozyegin.edu.tr/Ogrenci-Hizmetleri/Mevzuatlar 

Politikalar, prosedürler ve ilgili formlara Üniversite web sayfasında linki bulunan myOZU sayfasından OzU.Net 
hesabınız ile ulaşabilirsiniz.  (http://community.ozyegin.edu.tr)

Öğrenci Hak ve Sorumlulukları

Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerin entelektüel ve kişisel gelişimlerini destekler ve en yüksek standartların sağlandığı, 
kurumsal bütünlüğün sürdürülebildiği ve kişilerin hak ve özgürlüklerinden ödün verilmediği bir üniversite ortamının 
oluşturulması ve korunması gerekliliğinin bilincindedir. Bu bilinçle öğrencilerin; 

• İlgili yönetmelik veya uygulamalar hakkında bilgi edinme, 
• Akademik ortamın davranış kurallarına uygun şekilde farklı görüşler ve/veya eleştirilerini özgürce ifade etme, 
• Üniversite tarafından sağlanan tüm olanaklardan,  hizmetlerden veya etkinliklerden eşit şekilde yararlanma, 
• İnançları doğrultusunda düşünme, davranma ve özgürce ibadet edebilme, 
• Akademik takvimi ve Üniversite tarafından yapılan duyuruları takip etme ve belirtilen sürelere uyma,
• Üniversitenin vermiş olduğu iletişim kanalı olan ÖzÜ e-postaları takip etme,

ÖĞRENCİ BİLGİ ve BELGELERİ
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• Üniversite içinde çevreyi kirletici davranışlarda bulunmama, Üniversitenin taşınır veya taşınmaz malları 
kullanırken özenli davranma,

• Üniversite içinde insan ilişkilerinde saygılı bir tutum izleme ve benzeri sorumluluklarını düzenleyen “Öğrenci 
Hak ve Sorumlulukları Politikası” belirlenmiştir. Öğrenciler, tüm hak ve sorumluluklarını içeren politikaya 
Üniversitenin web sayfasında yer alan myOZU alanından OzU.Net hesabı ile ulaşabilirler.

Akademik Dürüstlük

Özyeğin Üniversitesi, sadece öğrencilerden değil tüm paydaşlarından eylemlerinde akademik dürüstlük 
beklemektedir. Akademik dürüstlük; güvenilirlik, dürüstlük, adalet ve saygı ile davranmaya kararlılığı içerir. Tüm bu 
değerler üniversite topluluğunun toplam başarısı için zorunludur. Topluluğun tüm üyeleri bir diğerinden bu konuda 
en yüksek düzeyde akademik dürüstlük bekleme hakkına sahiptir. Dürüst olmayan davranışlar Üniversitenin temel 
misyonunu tehdit eder. 

Akademik dürüstlük ilkesi ve akademik dürüstlük ilkesini zedeleyen davranışların bir kısmı (fikir hırsızlığı, başka 
bir kişinin ödevini kullanmak veya yapmak, sınav sırasında hatalı davranmak, sahtekarlık ve benzeri), “Akademik 
Dürüstlük İlkeleri Politikası” kapsamında belirlenmiştir. Bu ilkeler ile belirlenmiş veya benzeri davranışlarda bulunan 
öğrenciler hakkında Üniversite tarafından belirlenmiş yaptırımlar ve YÖK tarafından yayımlanmış Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca disiplin cezaları uygulanır. 

Öğrenciler, “Akademik Dürüstlük İlkeleri Politikası”na Üniversitenin web sayfasında yer alan myOZU alanından OzU.
Net hesabı ile ulaşabilirler.

Öğrenci Bilgi Gizliliği 

Üniversitemiz politikası gereği, öğrencilerimize ait kişisel ve akademik bilgiler gizlidir. Üniversite, öğrenci ve ders 
bilgilerini doğru, güvenli, düzenli ve kapsamlı bir şekilde tutmaktan; bu bilgilere erişim sağlamaktan; bunları yaparken 
de öğrencilerin hak ve sorumluluklarını, öğrenci bilgileri gizliliği politikası çerçevesinde gözetmekten sorumludur. 
Bu bilgiler, ancak öğrencimizin izni olduğu takdirde üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılabilir, uygulamaya 
öğrencinin ebeveynleri ve tüm Üniversite mensupları da dâhildir. Bu ilkeye, yalnızca yasanın gerektirdiği koşullarda 
ya da kaza, sağlık ve kişinin kendisine ya da başkasına zarar verme ihtimalinin bulunduğu acil durumlarda uyulmaz. 

Öğrenciler  “Öğrenci Bilgi Gizliliği Politikası”na Üniversitenin web sayfasında yer alan myOZU alanından OzU.Net 
hesabı ile ulaşabilirler.
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İletişim Bilgileri

Öğrenci Bilgi Sisteminde (SIS) adres, telefon, e-posta ve acil durumda erişilebilecek kişi bilgileriniz tutulmaktadır. 
İkamet adresiniz için Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) kayıtları esas alınmaktadır. Öğrenciler, Üniversiteye 
yeni kayıtlarda Öğrenci Kayıt Bilgi Formu aracılığıyla bir yazışma adresini de ayrıca bildirmelidirler. İletişim 
bilgilerinde sonrasında oluşan değişiklikleri ise en kısa zamanda Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) > Profilim > Kişisel 
Bilgi Güncelleme ekranı üzerinden güncellemekle yükümlüdürler.

Öğrenci Kimlik Kartı

Öğrenci kimlik kartınız, kütüphane, yemek salonu, fotokopi ve yazıcı gibi kampüs içinde sunulan çeşitli olanaklardan 
yararlanmanızı sağlar. Kartınızı her zaman, özellikle sınavlarda, yanınızda bulundurunuz. Üniversiteye kayıt olduktan 
sonra kartların ne zaman teslim edileceği bilgisi ÖzÜ e-posta adresinden öğrencilere duyurulacaktır.

Öğrenci kimlik kartının kullanımına ilişkin detaylı bilgileri Üniversitemiz web sayfasından edinebilirsiniz:  
http://www.ozyegin.edu.tr/Ogrenci-Hizmetleri/Ogrenci-Islemleri/Ogrenci-Kimlik-Kartlari 

Öğrenci Belgesi

Öğrenci belgesi, Özyeğin Üniversitesi’nde kayıtlı olan öğrenciler için düzenlenen resmi bir belge olup, düzenlendiği 
tarih itibarıyla öğrencinin kimlik ve Üniversite kayıt bilgilerini içerir.  Öğrenci belge talepleri, Öğrenci Bilgi Sistemi 
(SIS) > Dokümanlar > Doküman Talebi ekranı üzerinden online yapılır ve düzenlenen belgeler sadece belge 
sahibine teslim edilir. Yeni öğrenciler, kendilerine SIS’e giriş için gerekli OzU.Net kullanıcı adı ve şifrelerini 
edindikleri andan itibaren belge taleplerini SIS üzerinden yapabilirler. 

Üniversitemiz Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ile entegre çalışmakta olup, öğrencilerimiz 
e-devlet sistemi üzerinden şifreleri ile öğrenci belgelerini alabilirler. 

E-Devlet Sistemi Öğrenci Belgesi Sorgulama: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama
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Transkript (Not Döküm Belgesi)

Transkript, öğrencilerin, Özyeğin Üniversitesi’nde öğrenimi süresince kayıt durumları, aldıkları dersleri, notları ile 
akademik başarı düzeylerini, öğrenim dilini, not sistemini ve başarı değerlendirme bilgilerini içeren bir belgedir. 
Transkript talepleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) - Dokümanlar - Doküman Talebi ekranı üzerinden online yapılır 
ve düzenlenen resmi transkript sadece size teslim edilir. Resmi transkript belgesi ücretlidir. Ödeme herhangi bir 
bankanın banka veya kredi kartı ile yapılır. Ayrıca, resmi olmayan transkriptinizi istediğiniz zaman Öğrenci Bilgi 
Sistemi (SIS) üzerinden görüntüleyebilir ve resmi nitelik taşımayan kopyasını alabilirsiniz.

İETT İndirimli Öğrenci Kartı (İstanbulkart) 

Öğrenci Kayıt Bilgi Formunda, T.C. Kimlik No ve iletişim bilgilerinin İETT  ile paylaşılmasını onaylayan öğrencilerin 
bilgileri, Öğrenci Hizmetleri tarafından İETT’ye iletilecektir. İETT tarafından düzenlenen öğrenci kartları üniversiteye 
teslim edildikten sonra, Öğrenci Hizmetleri kart dağıtımının yapılacağı gün bilgisini öğrencilerin ÖzÜ e-posta 
adreslerine bildirip dağıtımını yapacaktır. İstanbul Kartları, tam tarifeli olarak kullanıma açılır, öğrencilerin 
gerekli aktivasyon işlemini yapmaları gerekir, bu işlem yapıldıktan sonra indirimli tarife üzerinden 
kullanılmaya başlanır.

T.C. Kimlik No ve iletişim bilgilerinin İETT ile paylaşılmasını istemeyen öğrenciler, öğrenci kartı başvurularını 
bireysel veya online olarak İETT’nin web sayfasından yapabilirler.

Harçsız Öğrenci Pasaportu Başvurusu

25 yaşından küçük olan öğrenciler, pasaport harcından muaf tutulabilirler. Harçsız öğrenci pasaportu almak isteyen 
öğrencilerin, Öğrenci Hizmetlerinden veya E-Devlet kapısı üzerinden alacakları öğrenci belgesi ile Pasaport Şube 
Müdürlüğüne müracaat etmeleri yeterlidir.

25 yaşından büyük olan öğrencilerden bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere veya eğitim 
nedeniyle Üniversite tarafından yurt dışına çıkış yapması uygun görülenler, pasaport harcından muaf tutulabilirler. 
Bu durumdaki öğrencilerin başvurusu üzerine Öğrenci Hizmetleri tarafından ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne 
hitaben Harçsız Öğrenci Pasaportu İstek Mektubu düzenlenir.
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Askerlik Sevk Tehiri ve İptali İşlemleri

Yoklama çağında olan ve askerlik görevini tamamlamamış tüm erkek öğrenciler için, 1111 sayılı Askerlik Kanunu 
esaslarına göre askerlik sevk tehir işlemleri Öğrenci Hizmetleri tarafından yürütülür. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin (askerlik yükümlülükleri var ise) askerlik işlemleri vatandaşı oldukları ülkelerin 
mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir.

Askerlik yükümlülüğü bulunan ve tabi oldukları celp döneminde askere gitmek isteyen öğrencilerin, Milli 
Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen celp tarihleri arasında ilgili Askerlik Şubesi Başkanlıklarına başvuru 
yapması gerekmektedir. Öğrenimine devam ederken askerlik görevini yapmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurma 
isteğinde bulunabilir ve kayıt dondurma süreleri bitiminde terhis belgesini Öğrenci Hizmetleri’ne sunarak öğrenime 
başlayabilirler.

İngilizce Hazırlık Programı ve Lisans Öğrencilerinin Askerlik İşlemleri

• Askerlik işlemleri Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında YÖKSİS üzerinden yürütülmekte 
ve Askerlik Şubeleri bilgileri online olarak YÖKSİS üzerinden edinmektedir. Öğrenciler için ayrıca Üniversite 
tarafından “EK-C2 Hizmete Özel Öğrenci Durum Belgesi” düzenlenmemekte ve gönderilmemektedir.

• Üniversiteye ilk kayıtlarda, Milli Savunma Bakanlığından Öğrenci Hizmetleri tarafından alınan bilgiye göre, 
kayıt olmasında askerlik açısından sakınca olmadığı görülen öğrencilerin üniversite kayıtları yapılmaktadır. 
Milli Savunma Bakanlığından gelen bilgiye göre Askerlik Şubelerine yönlendirilen öğrenciler ile 22 yaş ve 
üzeri öğrencilerin kayda gelmeden önce askerlik durumlarını şubelerinden teyit ederek, sevk tehir belgelerini 
(askerlikten muaf olan veya askerliğini tamamlayanlar ise bu belgelerini) yanlarında getirmelidirler.

• Lisans programlarına kayıt olan öğrencilerin sevk tehirleri, azami öğrenim süreleri olan (İngilizce Hazırlık 
Programı hariç) 7 yıl için yapılmaktadır. Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler için 2547 
sayılı kanunun 44. Maddesinin c bendi hükümlerine göre işlem yapılır ve sevk tehirleri iptal edilir.

• Çift anadal programına kayıtlı yükümlülerin bir programdan mezun olmaları halinde askerlik erteleme işlemleri 
ikinci anadal programındaki öğrenciliğine göre yürütülür.

• Üniversiteye kayıtlı olup 29 yaşına gelen öğrencilerin askerlik sevk tehirleri sona erer ve ek sevk tehir işlemi 
yapılamaz.  Bu durumdaki öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini gerçekleştirebilirler ancak 
Askerlik Şubesi tarafından askere sevk edilmesi halinde sorumluluk öğrenciye aittir. 

• Üniversiteden ayrılan, mezun olan veya üniversiteden ilişiği kesilen öğrencilerin, ilişik kesme / mezuniyet 
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tarihinden itibaren iki ay içerisinde Askerlik Şubesi Başkanlığına giderek askerlik yoklamasını yaptırmaları 
gerekir. Mezun olan öğrencilerin, Askerlik Şubelerine başvurmaları halinde, iki yıla kadar askerlikleri sevk tehir 
edilebilir. 

• Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya lisansüstü programlarından mezun olduktan sonra 
üniversitenin herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için askerlik sevk tehir işlemi yapılamaz.

Genel Sağlık Sigortası

T.C. uyruklu tüm öğrenciler, yükseköğrenimleri süresince ve 25 yaşını aşmadıkları müddetçe, bakmakla yükümlü 
olan kişilerin (anne, baba, vb.) sigortasından yararlanabilirler. Bu uygulamaya üniversitede kısmi zamanlı çalıştırılan 
öğrenciler, zorunlu staj yapan öğrenciler de dâhildir. 

Mavi kart sahibi veya uyruklarından biri T.C. olan çift uyruklu öğrenciler ise bakmakla yükümlü olan kişilerin 
ikamet adresleri Türkiye olup genel sağlık sigortaları var ise yararlanabilirler. Öğrencilerin her akademik yılbaşında 
öğrenci belgeleri ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine giderek durumlarını 
güncellemeleri zorunludur.
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OzU.Net Kullanıcı Hesabınız

Kullanıcı hesabınızı aşağıda listesi bulunan Üniversite genelindeki elektronik kaynak ve hizmetlere erişmek için 
kullanabilirsiniz. Kullanıcı hesabınız kullanıcı adı ve şifresinden oluşmaktadır. “Kayda Davet Mektubunda” sizlere 
kullanıcı adınız ve e-posta adresiniz iletilecektir. E-posta adresiniz isim.soyad@ozu.edu.tr oluşturulur. Eğer çift 
isminiz varsa, Öğrenci Kayıt Bilgi Formu’nda size sunulan diğer alternatif e-posta adresleri arasından seçim 
yapabilirsiniz.

Hesabınıza ait şifreyi üniversite kaydınızı tamamladıktan sonra oluşturabilirsiniz. Üniversitenin sunduğu bütün 
uygulamalara erişiminiz şifrenizi oluşturmanız ardından 24 saat içinde açılacaktır. Kişisel ve akademik, sizinle 
ilgili birçok bilgi bu sistemlerde bulunduğu için, şifrenizi üniversite çalışanları dâhil olmak üzere kimseyle 
paylaşmamalısınız.

Şifre Oluşturma

Üniversite kaydınızı tamamladıktan sonra, Öğrenci Kayıt Bilgi Formunda bildirmiş olduğunuz kişisel e-posta 
adresinize şifre oluşturmak için gerekli adımları içeren bir ileti gönderilecektir. Bu e-postadaki adımları takip ederek 
OzU.net şifrenizi oluşturabilirsiniz. 

Şifre oluşturmak için tarafınıza e-posta gelmediği takdirde Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden “Şifremi Unuttum” 
linkine tıklayarak e-postanın tekrar gönderimini sağlayabilirsiniz.

Güçlü ve güvenli bir şifre oluşturmak için lütfen aşağıdaki kısıtları dikkate alınız:

• Şifrenizde adınız veya soyadınız yer almamalıdır.
• Şifreniz en az 8 karakter uzunluğunda olmalı ve boşluk içermemelidir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (BT) HİZMETLERİ

• Kablosuz Ağ Erişimi

• Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS)

• Ders Yönetim Sistemi (LMS)

• Kariyer Yönetim Sistemi (Link Professional)

• myOZU Intranet ve mobil uygulama

• Çözüm Merkezi (Solution Center)

• E-Posta Hizmeti (Google G Suite)

• Elektronik Bilgi Kaynakları

• Baskı ve Kopyalama İşlemleri

• Office 365 hizmeti
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• Şifrenizde Türkçe karakterler bulunmamalıdır.
• Şifreniz aşağıdaki dört kategoriden en az üçünü sağlıyor olmalıdır:
 - İngilizce büyük harf karakterler (A'dan Z'ye)
 - İngilizce küçük harf karakterler (a'dan z'ye)
 - Onluk sistemde sayı (0'dan 9'a)
 - Alfabetik olmayan karakterler (Örnek: ., !, $, #, %)

Şifrenizi tekrar değiştirmek için en az 24 saat beklemeniz gerekmektedir.

OzU.Net Kablosuz Ağ Kullanımı

OzU.Net kablosuz ağı, internet erişimine 7 / 24 izin veren güvenli ve kullanıcı denetimi olan bir ağdır. Kampüs içinde 
kapalı ve açık alanlarda %90’a yakın kapsama alanları ile Wi-Fi Internet erişimi bütün öğrencilerimizin hizmetindedir. 
Öğrencilerimiz bu ağa kendilerine sağlanan eposta kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yapabilirler. 

OzU.Net ağına kullanıcı hesabınızla 5 cihaza kadar (bilgisayar, cep, tablet vb.) bağlantı sağlayabilirsiniz.

ÖzÜ E-Posta Adresi
Öğrencilerimize Özyeğin Üniversitesi’nde öğrencilikleri süresince sağlanan ÖzÜ e-posta hesabı, Üniversite 
tarafından yapılacak bildirimler ve duyurular için kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin e-posta hesaplarını düzenli 
olarak takip etmelerini tavsiye ederiz. Bu hesabın takibi öğrencilerimizin sorumluluğundadır.

E-posta adresinizi, mezuniyetiniz sonrasında da kullanmaya devam edebilirsiniz. (https://mail.ozu.edu.tr/)
E-posta altyapısı olarak Google Suite kullandığımız için Drive, Calendar gibi diğer Google hizmetlerinden de 
faydalanabilirsiniz.

Üniversitede Kullanılan Bilgi Sistemleri

Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS - Student Information System)                                                                                                                                          
SIS, başvuru, kayıt, kişisel bilgiler, danışmanlık, dersler, notlar, burs ve ücret ödemeleri, belge talepleri, 
kütüphane oda rezervasyonu, mezuniyet ve benzeri öğrenci odaklı süreçlerin yönetildiği bir sistemdir. SIS ile ders 
kaydınızı, yurt başvurularınızı yapabilir, ders başarı notlarınızı görüntüleyebilirsiniz. (http://sis.ozyegin.edu.tr/) 
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Ders Yönetimi Sistemi (LMS - Learning Management System)

LMS, öğrencilere kayıtlı olduğu derslerle ilgili materyallere ve ödevlere erişimi sağlayan; dersin öğretim elemanı 
ile iletişim kurma imkânı sunan bir sistemdir. Öğrenciler, verilen bir ödevi hazırladıktan sonra dersin öğretim 
elemanlarına gönderebilirler. Bu uygulama zengin ve esnek bir öğrenim ortamı sunar. Üniversitemizde Ders Yönetim 
Sistemi altyapısı olarak kullanılan Moodle uygulamasını web tarayıcılarınızın yanı sıra mobil marketlerden de 
indirerek kullanabilirsiniz. Derslerinizle ilgili en güncel bilgiye erişebilmek için LMS’i düzenli olarak takip etmenizi 
öneririz.  (http://lms.ozyegin.edu.tr/ )

myOZU 

myOZU Üniversitemiz bilgi sistemlerine giriş kapınızdır. Kampüs yaşantınızda ihtiyaç duyacağınız bilgilere tek 
bir kanaldan erişiminizi sağlar. “Bir sonraki Altunizade shuttle’ı saat kaçta”, “Ahmet hocanın odası neredeydi”, 
“Kampüs Kart’ımda ne kadar print bakiyem kaldı”, “bugün üniversitede hangi etkinlikler var”, “öğlen ne yemek 
çıkacak”, “bir sonraki dersim saat kaçta” gibi sorularınızın yanıtlarına buradan ulaşabilirsiniz. Kampüs içi sosyal 
iletişim ve bilgilendirme uygulaması OzUCampüs de myOZU’de. Üniversitemizde bulunan kişisel ve eğitim 
bilgilerinize de myOZU’den erişebilirsiniz.

myOZU aynı zamanda üniversite tarafından yapılacak bildirimler ve duyurular için kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin 
myOZU’yü düzenli olarak takip etmelerini tavsiye ederiz. myOZU’nun mobil sürümü olan ve kimi derslerde yoklama 
aracı olarak da kullanılan “myOZU Mobile” uygulamasını Apple Store ve Google Play mobil marketler üzerinden 
indirebilirsiniz.  (http://my.ozyegin.edu.tr)

Çözüm Merkezi (Solution Center)

Çözüm Merkezi, üniversitemizde sunulan olanaklarda sürekliliği sağlamak ve ortaya çıkan her türlü istek, görüş, 
öneri, sorun ve şikâyetlere anında destek olabilmek için hizmet vermektedir.

Öğrencilerimiz sınıflardaki bilişim altyapısından, yemekhane, yurt, temizlik hizmetlerine, havalandırma, ısınma gibi 
konulardan, ulaşım hizmetlerine kadar Üniversiteye dair tüm soru ve sorunlarını Çözüm Merkezi’ne iletebilirler.          
(http://solutioncenter.ozyegin.edu.tr) 
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Office 365

Üniversite ve Microsoft Türkiye işbirliğiyle, tüm öğrencilerimiz ücretsiz olarak Office 365 platformundan 
yararlanabilirler. Office 365 ile Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive uygulamalarını içeren 
ofis uygulamasını portal.office.com adresinden OzU.Net e-posta hesabınızla giriş yaparak Windows ve Mac 
bilgisayarlarınıza hemen kurmaya başlayabilirsiniz. (http://portal.office.com) 

Kopyalama ve Baskı Hizmetleri

Kopyalama Merkezi, öğrencilerimiz için belge çoğaltma, çıktı alma ve ciltleme hizmetleri vermektedir. Aynı 
zamanda kütüphanede, 7 / 24 çalışma alanında ve yurtlarda da öğrencilerin kullanımına tahsis edilmiş yazıcılar 
bulunmaktadır. Kopyalama Merkezi ve diğer alanlarda bulunan yazıcı ve kopyalama makinelerini öğrenci kimlik 
kartınızla (Kampüs Kart) kullanabilirsiniz. Bunun için, Kopyalama Merkezinden veya para yükleme kiosk’larından 
yazıcı sistemindeki hesabınıza yükleme yapabilirsiniz. Güncel bakiyenizi myOZU web ve mobil uygulamalarından 
takip edebilirsiniz.

Baskı işlemlerinden faydalanabilmek için bilgisayarlarınızda yazıcı kurulumu olması gerekir. Gerek bu kurulum 
gerekse yazıcı sisteminde Kampüs Kart kullanımı ile ilgili yaşanan sorunlarda Kopyalama Merkezi veya Öğrenci 
Merkezi  -3. Katta bulunan Kullanıcı Destek Ofisi görevlilerinden destek alabilirsiniz.

BT Kullanıcı Destek Merkezi

BT Kullanıcı Destek Merkezi; öğrencilerimize bilgi teknolojileri kapsamında aşağıdaki konularda destek vermek ve 
sorunlarını mümkün olan en kısa sürede değerlendirip çözmek ve yardımcı olmak için hizmet vermektedir. Kullanıcı 
destek merkezine Öğrenci Merkezi  -3. katından ulaşabilirsiniz.

• Ders için gerekli network lisanslı yazılımların kurulumu

• Bilgisayar, Tablet, Cep telefonu için kablosuz ağ bağlantısı (Ozu.Net ) desteği ve ÖzÜ e-posta kurulumu desteği.

• Kampüs içerisindeki ortak kullanım yazıcılarının bağlantısı ve kullanımı

• Ozu.Net için VPN (özel sanal ağ) kurulumu, bu bağlantılar için gereken konfigürasyonlar ile bunlar ile ilgili                     
verilen destek.

• Bilgisayar konusunda genel bilgi verme ve yönlendirme.
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Yurt Olanakları

Çekmeköy Kampüsünde bulunan öğrenci yurtlarımızda toplam öğrenci kapasitesi 2.597’dir. Oda tipleri ve oda 
tiplerine göre odaların özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

ÖĞRENCİ YURTLARI

ODA TİPLERİ / ÖZELLİKLERİ
YURT 1 - 2 - 3 YURT 4 YURT 6

1 - 2 - 3 - 4 
Kişilik Banyolu 

3 - 4 Kişilik
Banyosuz Odalar

1 - 2 - 3 Kişilik 
Banyolu Odalar

1 - 2 - 3 Kişilik 
Banyolu Odalar

TV & Kumanda ✓ - ✓ ✓
Buzdolabı ✓ ✓ ✓ ✓
Mikrodalga fırın - - ✓ -

Yatak ✓ ✓ ✓ ✓
Yatak koruyucu (Alez) ✓ ✓ ✓ ✓
Battaniye* ✓ ✓ ✓ ✓
Tek kişilik karyola ✓ - ✓ ✓
Ranza - ✓ - -

Çalışma masası ✓ ✓ ✓ ✓
Masa lambası ✓ ✓ ✓ ✓
Sandalye ✓ ✓ ✓ ✓
Elbise dolabı ✓ ✓ ✓ ✓
Ayakkabılık ✓ ✓ ✓ ✓
İnternet bağlantısı (Wireless) ✓ ✓ ✓ ✓

* Battaniye talep eden öğrenciye, demirbaş teslim formu doldurması üzerine verilir.
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Çekmeköy Kampüsü’nde bulunan 2.597 kişilik yurt binası, her türlü ihtiyaç ve detay düşünülerek yapılmış tasarımları 
ve konaklama seçenekleriyle öğrencilerin kendilerini evlerinde hissedecekleri şekilde hizmet vermektedir. Yurt 
binalarında, bir kişiden dört kişilik kapasiteye kadar değişen, içinde buzdolabı bulunan banyolu ve banyosuz 
odalar; kız ve erkek öğrencilerin ortak kullanım alanında ücretsiz çamaşırhane, grup etüt salonları, dinlenme ve 
misafir kabul salonu, sinema salonu, TV salonu, kafeterya, revir, market ve ATM’ler bulunmaktadır. Kamera sistemi, 
merkezi ısınma, devamlı sıcak su, güvenlik, ambulans ve revir hizmeti ile kablosuz internet erişimi de yurdun 
sağladığı diğer imkânlar arasında yer almaktadır. Yurt kompleksinde ayrıca öğrencilerin boş zamanlarını en iyi 
şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayan, futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile tenis kortu ve fitness 
salonu da bulunmaktadır. 

Yurt yönergesine https://www.ozyegin.edu.tr/sites/default/files/upload/Yurt/2016-2017_yurt_yonergesi.pdf  
linkinden ulaşabilirsiniz.

Yurt yönergesinde yer alan yurt kuralları, yurtta konaklayan tüm öğrencilerimiz, öğretim görevlilerimiz 
ve misafirlerimiz için geçerlidir.

Yurt Başvuruları ve Kayıtlar

Yurt başvuruları Yıllık Kayıt ve Dönemlik Kayıt olarak iki farklı şekilde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz istedikleri kayıt 
sistemini seçerek başvurularını yapabilirler. 

Yıllık Kayıt Sistemi

Yıllık Kayıt Sistemi;

• Güz Dönemi sonunda Bahar Dönemi için yurt başvurusu yapmadan konaklamaya devam etmesini sağlar.

• Öğrencilere yurt yerleşimlerinde kendisi ile aynı kategoride yer alan öğrencilere göre öncelik sağlar. Örneğin 
İstanbul dışından gelen yeni öğrenciler arasında Yıllık Kayıt yaptıranlar, yaptırmayanlara göre yurt oda 
planlamasında önceliklidir.

• Bu sistemi tercih etmeyen öğrencilerimizin yurt yerleşimleri kendi kategorilerinde Yıllık Kayıt yerleşiminden 
sonra gelir. Güz Dönemi’nin sonunda odalardan çıkış yapma zorunluluğu vardır. Bahar Dönemi için SIS 
üzerinden tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.

• Burslu, engelli ve yabancı öğrencilerin Yıllık Kayıt ’tan bağımsız yerleşim öncelikleri vardır.
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Yıllık kayıt sisteminden yararlanmak isteyen öğrencilerimizin depozito ücretine ek olarak 1.500 TL ödeme 
yapması gerekmektedir. Yıllık kayıt sistemi için alınan ücret bahar dönemindeki yurt ücretinden düşülür. Öğrencinin 
bahar döneminde kalmaması durumunda ücret iade edilmez.

Dönemlik Kayıt Sistemi

Yıllık Kayıt sistemini tercih etmeyen, yani diğer seçenek olan Dönemlik Kayıt sistemini seçen öğrencilerimizin 
yurt yerleşimleri kendi kategorilerinde Yıllık Kayıt yerleşimlerinden sonra gelir. Güz döneminin sonunda odalardan 
çıkış yapma zorunluluğu vardır. Bahar dönemi için Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden tekrar başvuru gerektirir. 

Dönemlik Kayıt sistemini tercih eden öğrencilerimizin, eğer daha önce depozito yatırmamışlar ise, toplam 500 TL 
depozito ödemesi yapmaları gerekmektedir.

Yurt Başvuruları

2018-2019 akademik yılında yurtlara başvurmak isteyen yeni öğrencilerin aşağıdaki işlemleri belirtilen tarihlerde 
tamamlamaları gerekir:

• Yurt depozito ücretinin ödenmesi: Depozito ücreti, bu kitapçığın “Ödeme Yöntemleri” bölümünde  
 belirtildiği şekilde 3 - 7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

• Yıllık kayıt ücretinin ödenmesi: Yıllık kayıt ücreti, bu kitapçığın “Ödeme Yöntemleri” bölümünde  
 belirtildiği şekilde 3 - 7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

• Yurt başvuru formunun doldurulması: Başvuru formuna, 3 - 7 Eylül 2018 tarihleri arasında  
     https://sis.ozyegin.edu.tr/OZU_GWT/login.jsp linkinden erişebilirsiniz.  

• Başvuru sürecinde depozito ödemesi gerçekleşmediği durumlarda başvurunuz geçersiz sayılır. 

Yerleştirme Kriterleri

1. Yurt burslu öğrencilerimiz

2. Uluslararası öğrencilerimiz

3. İstanbul dışı yeni öğrenciler (Yıllık Kayıt)

4. İstanbul dışı yeni öğrenciler (Dönemlik Kayıt)
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5. İstanbul dışı mevcut öğrenciler (Yıllık Kayıt) (Kendi içinde Kayıt yılı,Burssuz-burslu sıralamasına ayrılır. Kayıt 
yılı eski olan öğrenci önceliklidir.)

6. İstanbul dışı mevcut öğrenciler (Dönemlik Kayıt) (Yıllık Kayıt) (Kendi içinde Kayıt yılı, Burssuz-burslu 
sıralamasına ayrılır. Kayıt yılı eski olan öğrenci önceliklidir.)

7. İstanbul içi yeni öğrenciler (Yıllık Kayıt)

8. İstanbul içi yeni öğrenciler (Dönemlik Kayıt)

9. İstanbul içi mevcut öğrenciler (Yıllık Kayıt) (Yıllık Kayıt) (Kendi içinde Kayıt yılı, Burssuz-burslu sıralamasına 
ayrılır. Kayıt yılı eski olan öğrenci önceliklidir.)

10. İstanbul içi mevcut öğrenciler*( Dönemlik Kayıt) (Yıllık Kayıt) (Kendi içinde Kayıt yılı, Burssuz-burslu 
sıralamasına ayrılır. Kayıt yılı eski olan öğrenci önceliklidir.)

*İstanbul içinden başvuran tüm öğrenciler için kullanılacak yerleştirme önceliği aşağıdaki gibidir:

1. Bölge: Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Silivri

2. Bölge: Adalar, Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla

3. Bölge: Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beykoz, Esenler, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kartal, Sultanbeyli, 
Sultangazi, Zeytinburnu

4. Bölge: Bayrampaşa, Beyoğlu, Eyüp, Fatih, Maltepe, Sarıyer, Şişli

5. Bölge: Beşiktaş, Kadıköy, Kağıthane, Üsküdar

6. Bölge: Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Şile, Ümraniye

Yerleşim ile ilgili değerlendirmelerde aynı koşullara sahip öğrenciler arasında öncelik, başvuru zamanına göre 
değerlendirilmektedir.
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Yurt Kabulü ve Oda Tahsisi

Başvurusu yerleştirme koşullarına göre olumlu bulunan öğrencilerin oda tahsis sonuçları 14 Eylül 2018 Cuma 
günü güvenlik ve gizlilik ilkelerine göre, Öğrenci Bilgi Sistemi’nde (SIS) > Yurt İşlemleri > Yurt Başvuru 
Sonucu ekranını kullanarak öğrenebilirsiniz. 

Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (SIS) Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra oluşturulacakları şifreleri ve kayıt 
mektubunda bildirilen kullanıcı adı ile giriş yapılabilir. (https://sis.ozyegin.edu.tr) 

Yurt Kayıt İşlemleri

Oda tahsisi yapılan öğrencilerin, kayıt için aşağıdaki işlemleri tamamlamaları gerekir:

• Üniversite kaydının yapılması 

• Yurt ücretinin ödenmesi: Yurt ücreti, bu kitapçığın Ödeme Yöntemleri bölümünde belirtildiği şekilde,  
14 - 19 Eylül 2018 tarihleri arasında ödenir.

• Yurt giriş için belgelerin teslimi; Sağlık durumunun yurtta kalmaya elverişli olduğunu belirten sağlık raporu 
(Aile hekimi, özel ya da Devlet hastanelerinden alınabilir.) Adli sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabilir.)

Üniversite ve yurt kayıt işlemlerini tamamlamış olmanız koşuluyla kayıt paketinde yer alan yurt 
broşüründe belirtilen tarihten itibaren size tahsis edilen odaya yerleşebilirsiniz.

Yurt Ücretleri

Ücretler, güz ve bahar dönemlerinin (katılımın isteğe bağlı olduğu yaz okulu hariç) her biri için, dönemlik tutar 
olmak üzere peşin ödenir. Ödeme yöntemleri hakkında bilgiye, bu kitapçığın “Ödeme Yöntemleri” bölümünden 
ulaşabilirsiniz. 

2018 - 2019 akademik yılında her oda tipi için KDV dâhil, kişi başına ödenecek ücretler aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır. Oda ücretleri sadece konaklama hizmetini kapsamaktadır. Güz dönemi yurt ücret ödemeleri,  
14 - 19 Eylül 2018 tarihleri arasındadır.
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2018 - 2019 akademik yılı depozito ücreti 500 TL’dir. Depozito ücreti bir defaya mahsus olmak üzere alınır. 

Yıllık kayıt sisteminden yararlanmak isteyen öğrencilerimiz güz döneminin başında depozito ücretine ek olarak 
1.500 TL’lik bir ödeme daha yapmalıdır. Yıllık kayıt sistemi için alınan ücret bahar dönemindeki yurt ücretinden 
düşülür.

Yurda Kayıt Tarihine Göre Ücret Ödeme Kuralları

• Yurt depozito ve yıllık kayıt ücretleri Fibabanka şubelerinde nakit olarak ödenir.

• Yurt ücretleri her dönemin başında peşin olarak ve yurda yerleşmeden önce alınır. 

• Öğrencinin oda planlaması yurtların açılış tarihinden sonraki bir tarihte yapılırsa, oda ücreti, yurt odasının  
 öğrenciye tanımlandığı tarih baz alınarak hesaplanır.

Yurt Oda Tipi Kişi Başı Dönemlik 
Oda Ücreti (KDV dâhil) 

Yurt 1-2-3

Bir kişilik - banyolu 9.500 TL

İki kişilik - banyolu 5.700 TL

Üç kişilik - banyolu 4.100 TL

Üç kişilik - banyosuz  3.150 TL

Dört kişilik - banyolu 3.300 TL

Dört kişilik - banyosuz  2.700 TL

Yurt 4

Bir kişilik - banyolu 9.900 TL

İki kişilik - banyolu 7.300 TL

Üç kişilik - banyolu 6.500 TL

Yurt 6

Bir kişilik - banyolu 9.900 TL

İki kişilik - banyolu 7.550 TL

Üç kişilik - banyolu 6.850 TL
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Yurttan Ayrılış Tarihine Göre Ücret İade Kuralları

• Akademik takvimde belirtilen derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın sonuna kadar yurttan ayrılanlara  
 dönemlik ücretin %50’si iade edilir.

• Dördüncü haftadan sonra ayrılanlara yurt ücreti iade edilmez.

• Yıllık kayıt sisteminin tercih edilmesi durumunda ödenen 1.500 TL’lik ücret herhangi bir nedenle yurttan  
 ayrılma durumunda iade edilmez.

• Yurtlardan uzaklaştırma cezası alan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

Öğrenimine devam ederken yurtta kalmak isteyen öğrencilerin her akademik dönem yeniden  
başvuru yapması gerekir.

Konaklama Hizmetleri 

Telefon   : 0216 564 91 89 / 90 
Web sayfası : https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yurtlar
e-posta  : yurt@ozyegin.edu.tr 
        http://solutioncenter.ozyegin.edu.tr
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Özyeğin Üniversitesi kütüphanesi ileri teknoloji ile donatılmış üç kata yayılan 2.600 m2’lik kütüphane üst düzey 
teknolojisi, zengin kitap ve film koleksiyonu, geniş ve rahat çalışma ortamı ile bir yaşam ve öğrenme merkezidir. 
Yeni neslin ihtiyaçlarına uygun modern tasarımı ile model bir kütüphanedir. Kullanıcı merkezli, kaliteli, yaratıcı bilgi 
kaynakları ve hizmetleri ile Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını destekler. Bu amaçla akademik 
kadro ve öğrencilerle koleksiyonlarını oluşturur, hizmetlerini çeşitlendirir.

53.000 basılı koleksiyonu, 420.000’den fazla e-kitabı, 118.000’i aşkın e-dergisi ile kullanıcılarına  
7 / 24 hizmet sunan kütüphanede eğitim teknolojilerinden üst düzeyde yararlanılmaktadır. Teknolojinin getirdiği 
olanaklar ile kütüphane elektronik koleksiyonlarının gelişimine ağırlık verir, kaliteli elektronik bilgi kaynaklarını 
öğrencilere sunar. Yalnız bilgi kaynaklarının değil bilgi teknolojisi ekipmanlarının da kullanıma sunulduğu, zekâ 
oyunlarının koleksiyona eklendiği geleneksel kütüphane anlayışının dışına çıkan bir hizmet profiline sahiptir. 
Bilgi kaynaklarına erişimde mobil teknolojileri geniş ölçüde kullanan kütüphane, öğrencinin araştırma ve eğitim 
ihtiyaçlarını zaman ve mekândan bağımsız olarak destekler. 

Kaliteli personeli ile öğrencilere yaşam boyu öğrenimleri destekleyecek bilgi okuryazarlığı eğitimleri, kütüphane 
kullanımı ve araştırma teknikleri seminerleri verirken, derse hazırlıklarını tamamlayacak kişiye ve konuya özel 
danışmanlık sunar. Bu hizmeti öğrencilere eğitim programlarına göre uzmanlaşan referans uzmanları sağlar.

Kütüphanede zengin basılı ve elektronik akademik yayınlar dışında, DVD’ler, günlük yerli ve yabancı gazeteler, 
kişisel gelişim kaynakları ve popüler magazin dergileri de öğrencilerin yararlanabileceği kaynaklar arasındadır. 
Kütüphane web ana sayfasında yer alan oZooGle+ ve Dergi Portalı tarama motorları elektronik kaynakları kolayca 
taramak, dergilere, makalelere ve diğer elektronik kaynaklara tek noktadan hızlıca erişmek için kullanılır. Eğitim 
teknolojileri araçları (şarj üniteleri, projektör, kameralar, doküman kamerası vb.) ihtiyaç halinde kütüphaneden 
ödünç alınabilmektedir.

Verimli çalışma ortamı sunan, grup çalışmalarını teşvik eden, sıcak, keyifli, filmlerin izlenebileceği, oyunların 
oynanabileceği gerçek bir yaşam ve öğrenme merkezi olarak tasarlanan kütüphane mekânında LCD televizyonlar 
ve yazı tahtaları ile donatılmış çok sayıda grup çalışma odası bulunur. Kütüphanenin kapalı olduğu saatlerde  
7 gün 24 saat açık çalışma alanı, içindeki bilgisayar ve kopyalama / yazıcı donanımı ile öğrencilerin kullanımına 
açıktır.  

KÜTÜPHANE
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Mevcut koleksiyon ile sağlanamayan kaynaklar (kitap, süreli yayın, vb.) yurt içi ve dışında anlaşmalı kurumlardan 
kolayca temin edilebilmektedir. 

Eğitim, öğrenim, araştırma sürecini kolaylaştıracak ve geliştirecek her türlü kullanıcı talebi, kütüphane tarafından 
dikkate alınmakta ve titizlikle karşılanmaktadır. 

Kütüphane kaynakları, hizmet ve olanaklar ile ilgili ayrıntılı bilgi web sayfasında mevcuttur:  
http://library.ozyegin.edu.tr/  

Öğrenciler yüz yüze iletişim dışında, kütüphaneye web sayfası, e-posta (library@ozyegin.edu.tr) veya telefon 
(0216 564 9494) aracılığıyla ya da sosyal medya araçları ile ulaşabilirler. 
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Öğrenci Dekanlığı

Öğrenci Dekanlığı, Özyeğin Üniversitesi’nin girişimci kimliği çerçevesinde, öğrenci merkezli akademik, kültürel, 
psikolojik ve sosyal destek sunmaktadır. Dekanlık bünyesinde faaliyet gösteren birimler, üniversiteye adım atan 
gençlerin farklılıkları tanıma, farkındalık kazanma ve sorumluluk alma süreçlerini kolaylaştırır, yaratıcılıklarını ortaya 
koyabilecekleri fırsatlar sunar; üniversite hayatına uyum, güçlüklerle başa çıkma, akademik ve yaşam boyu öğrenme 
hedefleri doğrultusunda destek sağlar. 

Öğrenci Dekanlığı, Üniversitemizin öğrencilerine kazandırmayı amaçladığı araştırmaya dayalı sağlam özgüveni, 
düşünsel zenginliği, sosyal bilinci ve sorumluluğu destekleyen, etkin öğrenci katılımıyla gerçekleştirilen sosyal 
ve bireysel öğrenme projelerini, kulüp programlarını, çeşitli etkinlikleri ve organizasyonları düzenler; öğrencilerin 
üniversite deneyimini, “açık kapı ve etkileşim” ilkeleri doğrultusunda desteklemek ve ihtiyaç duydukları her anda 
yanlarında olmak için çalışır. https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ogrenci-gelisimi/ogrenci-dekanligi

SEC 101 Dersi - Akademik ve Öğrenci Gelişim Seminerleri

Üniversitemizin “sektörlerle iç içe eğitim” felsefesi doğrultusunda oluşturulmuş, öğrencilerin sektörel farkındalıklarını 
artırarak kariyerlerine en iyi şekilde hazırlanmalarına olanak sağlayan Sektörel Eğitim Programı, üniversite yaşamına 
iş yaşamını entegre ederek öğrencilerin bütünsel gelişimine katkı sağlamayı, kendilerini tanıma ve bilinçli adım 
atmalarında ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmeyi hedeflemektedir. SEC 101 “Üniversite Yaşamına Giriş” dersi 
ile öğrencilerin üniversite hayatına kolay ve keyifli bir başlangıç yapmaları sağlanmaktadır. 

Öğrenci Dekanlığı sorumluluğunda ve tüm akademik – idari birimlerin katkılarıyla sürdürülen SEC 101 dersinde 
öğrenciler, akademik seminerlere ve öğrenci gelişim seminerlerine katılarak bir bilgi hazinesine ulaşırlar. Bu ders 
ile öğrencilerin kendilerine destek veren akademik ve idari birimlerle üniversiteye adım attıkları ilk anda tanışmaları; 
akademik, sosyal ve kültürel yaşama uyum sağlamaları; eleştirel düşünme, iletişim, sosyal sorumluluk ve takım 
çalışması gibi yetkinlikleri kazanmaları amaçlanır. Bunun yanı sıra Duyarlı ÖzÜ Ekibi ile sosyal sorumluluk projeleri 
gerçekleştirilir ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek Üniversitedeki sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılması 
hedeflenmektedir.

ÖĞRENCİ GELİŞİMİ
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Öğrenci Yaşam Ofisi 

Öğrenci Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Öğrenci Yaşam Ofisi, toplum hayatının iyileştirilmesine ve 
öğrencilere yönelik toplumsal gelişim programlarının planlanıp, hayata geçirilmesine destek vermek amacıyla 
Özyeğin Üniversitesi’nin misyonuna katkıda bulunur. Ofis, Üniversite kültürünü yaşatmak ve öğrenci aidiyetini 
artırmak hedefiyle çalışmalarını yürütmektedir.

Oryantasyon

Öğrenci Yaşam Ofisi, Özyeğin Üniversitesi’nde ilk yılını yaşayacak öğrencileri en sıcak şekilde karşılamak için bir 
oryantasyon programı organize etmektedir. Bu program dahilinde öğrenciler üniversitenin onlara sunduğu kaynaklar 
hakkında kısaca bilgilendirilirken, Rektörümüz, Dekanlar ve Müdürlerimiz ve diğer fakülte üyeleri ile ilk günden 
tanışmış olurlar ve dönem arkadaşları ile birlikte keyifli aktiviteler gerçekleştirirler. Günün sonunda öğrenciler takım 
ruhunu güçlendirecek aktivitelere katılarak oryantasyonlarını tamamlarlar. 

 
Oryantasyon günleri ile ilgili sorularınız için: student.life@ozu.edu.tr

Tüm öğrencilerimizi oryantasyona mutlaka bekliyoruz.

Kapsamı Lisans programlarına yeni kayıt yaptıran tüm öğrenciler (İngilizce Hazırlık Programına başlayacak 
öğrenciler de bu programa katılacaklardır.)

İçeriği Açılış, Grup Aktiviteleri, Kulüp Tanıtımları, Kampüs Etkinlikleri ve Hoş Geldiniz Partisi

Zaman Her akademik yılın başlama tarihine göre düzenlenen oryantasyon programı ile ilgili ayrıntılı bilgiler 
Üniversiteye kayıtlar sırasında duyurulacaktır.  

Yer Çekmeköy Kampüsü
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Akran Danışmanlık Programı

Akran Danışmanlığı Programı, ilk yılındaki öğrencilerin Özyeğin Üniversitesi’ne daha kolay uyum sağlamaları 
için geliştirilmiş bir programdır. Bir üniversiteye başlamanın yeni kişilerle tanışma, yeni bir ders çalışma biçimi, 
öğretim üyelerinin farklı beklentileri, zamanı daha iyi yönetebilme becerisi, yeni bir özgürlük, ek sorumluluklar gibi 
kendine has çeşitli zorlukları vardır. Tamamı gönüllü öğrencilerden oluşan Akran Danışmanlarımız bu konularda 
deneyimlerini paylaşmak üzere eğitilmiştir. Akran Danışmanlığı Programı yeni öğrencilerin ÖzÜ farkını öğrenmesine 
yardımcı olmayı hedefler. Her üniversitenin kendine has bir ruhu ve kültürü vardır. Öğrenci Yaşam Ofisi ÖzÜ farkını 
yeni öğrencilerle paylaşmayı, topluluk bilinci yaratmayı, elde ettikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini karşılarına 
çıkan zorluklarda aşmalarını sağlamayı amaçlar.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri (Duyarlı ÖzÜ)

Toplumsal Duyarlılık Projeleri, 2011 yılında Üniversite içinde sürdürülebilir bir gönüllülük kültürü oluşturmak 
amacıyla ortaya koyulmuş projelerdir. Projeler, tamamı gönüllü öğrencilerden oluşan 55 kişilik “Duyarlı ÖzÜ Ekibi” 
tarafından yürütülür. Bu projeler dahilinde gençlerin üçüncü sektör ve sosyal problemler ile ilgili farkındalığının ve 
tecrübelerinin artırılması hedeflenmektedir.

Geniş bir yelpazeye yayılan Toplumsal Duyarlılık Projeleri, SEC 101 dersi ile koordinasyon içinde sürdürülür. Bu 
ders kapsamında, dersi alan her öğrenci, dersi aldığı süre boyunca Duyarlı ÖzÜ Ekibi tarafından üretilen projelerde 
toplam 12 saatlik çalışma gerçekleştirir. Toplumsal Duyarlılık Projeleri’nin ikinci parçası ise ÖzÜ Projeleri’dir. ÖzÜ 
Projeleri, Üniversitedeki gönüllülük ve paylaşma kültürünü geliştirmek için üretilen ve tüm üniversite bünyesine 
açılan sosyal sorumluluk projeleridir. Bu projelerin başında Duyarlı Kutu, Dilek Ağacı ve Kardeş Okul gelmektedir. 

Öğrenci Gezileri

Öğrenci gezileri İstanbul’un tarihi ve kültürel açıdan zengin noktalarına, ÖzÜ profesörleri öncülüğünde düzenlenir. 
İstanbul dışını da kapsayan bu eğitsel ve eğlenceli geziler sınıf içi eğitimle birinci elden keşif arasında köprü kurar 
niteliktedir. Son dönemde gerçekleşen geziler Abant-Yedigöller, Veliefendi Hipodromu, Leonardo Da Vinci Sergisi 
ve Gelibolu’ya düzenlenmiştir. 
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Yurt Hayatı Programı 

Özyeğin Üniversitesi yurtları, öğrencilere kampüs içerisinde güvenli ve rahat bir konaklama imkânı sunar. Yurt 
Yaşam Komitesi, öğrencileri iyi karşılamayı ve onlara “önemseyen bir topluluk” olmayı öğretmeyi, öğrenciler 
arasında paylaşımı artırmayı ve kültürel farklılıklara değer vererek desteklemeyi amaçlar. Program dahilinde 
yurtlarda dönemsel olarak yurt girişi ve karşılama etkinliklerinin yanı sıra, Halloween, müzik dinletileri, karaoke gibi 
etkinlikler düzenlenir.

Öğrenci Projeleri 

Özyeğin Üniversitesi’nin kuruluş misyonlarından olan “girişimci öğrenciler yetiştirmek” felsefesi kapsamında, 
öğrencilerden gelen yarışma, etkinlik ve organizasyon fikirleri değerlendirilir. Onaylanan fikirler ofis bünyesinde 
projelendirilir ya da öğrencilere projelerini hayata geçirmeleri için destek verilir. Yakın zamanda düzenlenen “Kod 
Saati Etkinliği” etkinliğinde yaklaşık 100 öğrenci kodlamayı öğrenip basit bilgisayar oyunlarını tamamladılar. Ayrıca 
Öğrenci Yaşam Ofisi tarafından Unilever sponsorluğunda gerçekleştirilen “Green Store” karşılaşmasında ÖzÜ 
öğrencileri çevreci çalışmaları pratik yaparak öğrenirken diğer üniversitelerin öğrencileriyle de yarıştılar.

Profesyonel Gelişim

Her bir Özyeğin öğrencisi, alanında uzman ve deneyimli danışmanlardan oluşan Profesyonel Gelişim Ekibi tarafından, 
kişisel yetkinliklerinin farkındalığıyla bilinçli ve hedefe odaklı kariyer tercihleri yapmaları için desteklenmektedir. 
Bu doğrultuda öğrencilerin deneyimleri değerlendirilerek kişiye özel bir yaklaşımla eğitimlerinin ilk senelerinden 
itibaren profesyonel gelişimlerine ve kariyer planlamalarına destek olunmaktadır. Profesyonel Gelişim Ekibi 
tarafından yürütülen çalışmalar:

• Kişisel Kariyer Danışmanlığı  

• Mülakat Simülasyonları

• Birebir Mülakat, Özgeçmiş ve Ön Hazırlık Çalışmaları 
• "Mülakat Teknikleri, İş Arama Stratejileri ve
 Özgeçmiş ve Ön yazı Nasıl Yazılır?"  vb. Eğitimleri

• Profesyonellerle Kariyer Sohbetleri

• Kredisiz Stajlar 

• “Information Interview” Yönlendirmeleri

• Staj, Yarı Zamanlı ve Tam Zamanlı İş Duyuruları

• Şirket Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumları

• Kampüste Mülakat Düzenleme
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Profesyonel Gelişim Ekibinden Sıra Dışı Bir Danışmanlık

Profesyonel Gelişim ekibi, öğrencilerin Özyeğin Üniversitesi’ne adım attıkları ilk günden mezuniyetlerine kadar farklı 
ve kişiye özel bir yaklaşımla profesyonel gelişimlerine destek olan bir rehberlik sunuyor. Öğrenciler ve özellikle 
mezun adayları Kariyer maratonuna katılarak her bir sınıfa ayrı kurgulanmış profesyonel gelişim destek modüllerini 
tecrübe ediyor. Alanında uzman danışmanlar tarafından öğrencilerin eğitimleri süresince farklı akademik ve kariyer 
eğilimleri ile kişisel gelişim süreçleri izlenerek, bilinçli ve hedefe odaklı kariyer tercihleri yapmaları sağlanıyor. 
Güçlü akademik programlar ve profesyonel gelişim modeliyle desteklenerek şirketlerin tercih ettiği davranış 
yetkinliklerini kazanan ÖzÜ öğrencileri, staja ve / veya işe, alındıkları ilk günden itibaren fark yaratan ve değer katan 
adaylar olarak tercih ediliyor.

İş Dünyasıyla Entegre Bir Staj Modeli: ‘Kredisiz Yaz Stajları’

Kredisiz stajlar öğrencilerin hem deneyim kazanmalarına hem de farklı sektörleri yakından tanımalarına fırsat 
sunmak amacıyla sağlanan staj olanaklarıdır. Bu program bünyesinde öğrencilere sunulan staj olanaklarından 
biri sıcak satış stajıdır. Bu kapsamda öğrenciler FİBA Grup Şirketlerinin yanı sıra farklı sektörlerden şirketler 
bünyesinde sahada, mağazalarda görev almaktadırlar. Bu stajın en önemli yönü, öğrencilerin ilk iş deneyimlerini 
yaşayarak kariyer yolculuklarında yardımcı olacak “satış yapabilme” ve “müşteri ile olumlu iletişim kurabilme” gibi 
becerilerini geliştirmeleridir.  Öğrencilerin yetkinliklerini geliştirmeye devam etmeleri için sıcak satış stajı dışında 
Ofis stajları ve Yurtdışı stajları da bu programda yer almaktadır.

Üniversite İçi Kısmi Zamanlı Çalışma Olanağı

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri kampüs içerisinde bulunan çeşitli akademik ve idari birimlerde yarı zamanlı 
olarak çalışma fırsatına sahiptirler. Uygulanan bu programın adı Kısmi Zamanlı Çalışma Programı’dır. Çalışma 
olanaklarından faydalanmak isteyen öğrencilerin ilgili birimlerin ilanlarına bir özgeçmiş ile başvurmaları gerekir. 
YÖK’ün belirlediği kurallara göre ve birimlerce yapılan değerlendirme sonucunda ilgili işe en uygun niteliklere 
sahip öğrenci işe alınır. Öğrenciler çalışmaları karşılığında belirlenen saat başı ücretler üzerinden ay sonunda 
çalışma saatleri hesaplanarak ödeme alırlar.

Profesyonel  Gelişim
e-posta: professional@ozu.edu.tr
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Psikolojik Danışmanlık

Özyeğin Üniversitesi’nde sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinin genel olarak amacı, öğrencilerin üniversite 
yaşamına uyumlarını kolaylaştırmak, farkındalık yaratarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, karşılaşabilecekleri 
akademik, kişisel ve sosyal zorlukları aşmalarına yardımcı olmak ve onlara günlük hayattaki problemlerle baş 
etmek için ihtiyaç duyulan çeşitli becerileri kazandırmaktır. Bu çerçevede hem bireysel danışmanlık hem de grup 
danışmanlığı çalışmaları yapılmakta, öğrenciler ihtiyaç duydukları hizmete yönlendirilmektedir.

Psikolojik danışmanlık, gizlilik prensibi çerçevesinde yapılır. Psikolojik danışmanlık hizmetlerinden Üniversiteye 
kayıtlı olan öğrenciler herhangi bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler. Görüşmeler, acil durumlar dışında, 
randevulu olarak yapılmaktadır. Gündüz Ofisi için ön görüşme randevusu ‘my.ozyegin.edu.tr’de yer alan ‘Psikolojik 
Danışmanlık Randevu Sistemi’ üzerinden alınmaktadır. Ayrıca yurtta kalan öğrenciler yaşadıkları acil bir durumda 
akşam 20.00-24.00 arası hizmet veren yurt psikologlarına başvurabilmektedir.

Psikolojik Danışmanlık
e-posta: counseling@ozyegin.edu.tr

Engelli Öğrenci Desteği

ÖzÜ, engelli öğrencilerin önündeki engelleri olabildiğince kaldırarak onlara eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı 
hedefler. Öğrenci Dekanlığı altında faaliyet gösterir ve engelli öğrencilerin kampüs hayatını kolaylaştırmak, 
öğrenimlerini destekleyici idari düzenlemeleri planlamak ve öğrencilere sosyal-kültürel alanda destek olmak 
konularında çalışmalar yapmayı amaçlar.

Engelsiz ÖzÜ Birimi
e-posta: specialneeds@ozyegin.edu.tr

Sosyal Gelişim

Sosyal Gelişim Birimi, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve entelektüel gelişimlerine katkıda bulunmak 
amacıyla, öğrenci kulüpleri dahilinde etkinlikler düzenlemekte ve bu etkinliklerin gerçekleştirilme süreçlerinde 
öğrencilerin takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmelerine destek vermektedir.
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Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Kulüpleri, Üniversite yaşamının en renkli parçasıdır. Öğrencilerimizin toplumsal, kültürel, sanatsal ve Öğrenci 
Kulüpleri, üniversite yaşamının en renkli parçasıdır. Öğrencilerimizin toplumsal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine 
yardımcı olan, tamamı öğrencilerimizin önerileri ile kurulan ve faaliyetleri öğrenciler tarafından yürütülen kulüplerimiz, 
akademik ve idari kadromuzun danışmanlığı ile çalışmalarını sürdürür. Öğrencilerimiz kulüpler bünyesinde düzenledikleri 
etkinliklerde organizasyon becerilerini, iletişim ve takım çalışması yetkinliklerini geliştirir, proje yönetiminin her safhasını 
deneyerek öğrenir ve iletişim ağlarını geliştirme fırsatına sahip olurlar. Kulüp üyelikleri ve etkinlikleri tüm öğrencilere 
açıktır. Bir öğrenci istediği kadar kulübe üye olabilir. 

Üniversitemizde faaliyet gösteren 53 Öğrenci Kulübü tarafından her yıl farklı etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 2017-
2018 akademik yılı içerisinde tiyatro, dans, konser, seminer, konferans, söyleşi, sosyal sorumluluk çalışmaları, gezi, 
sportif faaliyetler gibi pek çok farklı alanda etkinlikler yapılmıştır. Yıl boyunca gerçekleştirilen bu etkinliklerde yazarlar, 
tiyatro ve sinema oyuncuları, televizyoncular, hukukçular, sanatçılar, gazeteciler gibi pek çok farklı alandan konuklar yer 
almıştır. ÖzÜ Tiyatro Dayanışma Günleri, ÖzÜ Dans Festivali, ÖzÜ MUN, ÖzÜ Psikoloji Günleri, Özyeğin Gastronomi 
Sempozyumu gibi üniversitelerarası çalışmalar da kulüplerimiz tarafından organize edilmektedir. 2017-2018 akademik 
yılı boyunca 358 etkinlik düzenlenmiş ve 18.687 katılımcıya ulaşılmıştır.

Özyeğin Üniversitesi’nde Faaliyet Gösteren Öğrenci Kulüpleri 
• Atatürkçü Düşünce ve Liderlik Kulübü
• Binicilik Kulübü
• Bisiklet Kulübü
• Çevre Kulübü
• Çin Kültür Kulübü
• Debate Kulübü
• Dinamik Dağcılık Kulübü
• Doğa Sporları Kulübü
• Doğal Yaşamı Koruma Kulübü
• Finansal Liderlik Kulübü
• Food and Travel Club
• Fotoğrafçılık Kulübü
• Girişimcilik Kulübü
• Global Liderlik ve Gençlik Kulübü
• Güzel Sanatlar Kulübü
• HSE Topluluğu
• International Club
• İdealist Hukukçular Kulübü

• Kadın Çalışmaları Kulübü
• Kampüs Bostan Kulübü
• Marketing Kulübü
• Medya Topluluğu
• Mimarlık ve Tasarım Kulübü
• Müzik Kulübü
• Oda Tiyatrosu
• ÖzÜ Cuisine
• ÖzÜ Dance
• ÖzÜ DJ Kulübü
• ÖzÜ E-spor Kulübü
• ÖzÜ Fit Life
• ÖzÜ IEEE Kulübü
• ÖzÜ Independent
• ÖzÜ LGBTIQ+
• ÖzÜ Moda Kulübü
• ÖzÜ MUN
• ÖzÜ OR

• ÖzÜ Wheels 101
• ÖzÜ Wings Volume-up
• ÖzÜ Yapı Kulübü
• Psikoloji Kulübü 
• Riders of ÖzÜ
• Savunma Sanatları Kulübü
• Sinema Kulübü
• Sivil Havacılık Kulübü
• Sosyoloji Kulübü
• Tiyatro Topluluğu
• Toplum Gönüllüleri Topluluğu
• Toplumsal Çatı Kulübü
• Türk Tarih ve Kültür Topluluğu
• Uluslararası Hukuk Kulübü
• Uluslararası İlişkiler Kulübü
• Uluslararası Otelcilik ve Turizm 

Kulübü
• Women in Business Kulübü 

Sosyal Gelişim Birimi
e-posta: social@ozyegin.edu.tr 
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Özyeğin Üniversitesi, sportif faaliyetlere ve spor takımlarına büyük önem vermektedir. Spor Merkezi her yıl üniversite 
bünyesinde çeşitli turnuvalar (Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Yüzme, Kampüs Run, ÖzÜ Şampiyonlar Ligi vb.) 
düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin yanı sıra öğrenciler, dönem içerisinde dilerlerse Kredili Spor Derslerine katılım 
gösterebilirler. Geçtiğimiz dönemlerde Temel Fitness, Yüzme, Tenis, Yelken, Eskrim, Bilardo, Binicilik, Satranç gibi 
dallarda kredili spor dersleri gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki Akademik Dönemde Suda Hayat Kurtarma dersi de 
kredili spor derslerimizin arasına eklenecek yeni dersimiz olacaktır.

Üniversite Spor Takımları

Öğrencilerimiz, Üniversitemiz bünyesinde bulunan farklı dallardaki bireysel ve takım sporlarında yer alabilirler. Spor 
Takımları ile öğrencilerimiz, ilgilendikleri spor branşlarında resmi veya özel üniversiteler arası turnuvalara katılarak 
Özyeğin Üniversitesini temsil ederler. Ekim ayı içinde yapılan seçmeler sonucunda oluşan takımlar akademik yıl 
süresince antrenmanlara, hazırlık maçlarına ve turnuvalara katılırlar.

Özyeğin Üniversitesi Spor Takımları:

• Amerikan Futbolu
• Atletizm
• Basketbol 
• Bilardo Üç Bant
• Bilardo Amerikan
• Bowling
• Briç
• Eskrim
• Dans
• Flag Futbol

• Frisbee
• Futbol 
• Hentbol
• Kano
• Kayak
• Kürek
• Masa Tenisi
• Oryantiring 
• Plaj Hentbolu
• Plaj Voleybolu

• Satranç
• Squash
• Spor Tırmanışı
• Sutopu
• Tenis
• Voleybol 
• Yelken
• Yüzme

SPOR MERKEZİ

Yeni spor takımlarının kurulması, öğrencilerden gelen talepler, yeterli sporcu öğrenci sayısı ve Üniversite olanakları 
doğrultusunda desteklenmektedir.
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Spor Alanları

Modern Spor Merkezimiz Ağustos 2012’de faaliyete açılmıştır.15.000 m2’lik alana kurulu Modern Spor 
Merkezimizde; 1200 kişilik seyirci kapasitesine sahip 1500 m2’lik Kapalı Spor Salonunda, 25 metrelik Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu, 450 m2’lik Fitness Salonu,Yurt-4 ve Yurt-6 Fitness Alanları, Çalışma Stüdyoları, Masa 
Tenisi Alanı, Squash Salonu, Bilardo ve Satranç Odaları mevcuttur. Ayrıca açık spor tesisi olarak 1 adet Basketbol/
Voleybol Sahası, 1 adet Kapalı Tenis Kortu, Büyük Suni Çim Futbol Sahası,400 Metrelik Sentetik Zemin Atletizm 
Pisti,Cross Fit Alanı ve öğrencilerimizin kullanımına bu akademik yılda açılacak olan Plaj Voleybol/Hentbol Sahası 
bulunmaktadır. Öğrenciler bu alanlardan rezervasyon yaptırarak ücretsiz olarak yararlanabilirler.  

Spor Merkezi ve Yurtlar Bölgesi Fitness Salonlarında; Koşu Bantları, Bisikletler, Cross Trainer, Arc Trainer, Kürek ve 
Skıllmıl gibi Cardio aletlerinin yanı sıra ağırlık istasyonları ve fonksiyonel çalışma alanları mevcuttur. Eğitmenler 
tarafından kişilerin vücut analizleri yapılarak, kişiye özel çalışma programları da verilmektedir.

Grup Fitness Dersleri

Çalışma Stüdyolarında; Dünyadaki son trendleri takip ederek oluşturulan Aerobic, Yoga, Zumba, Pilates, Crunch, 
Spinning, Body Shape, gibi Grup Fitness ders programları özel çalışma stüdyolarında gerçekleştirilmekte, sürekli 
olarak yenilenerek taleplere uygun hale getirilmektedir.

Genel Stüdyo Grup Dersleri

10 - 18 kişilik gruplar halinde verilmektedir.

Özel Fitness Dersleri

Uzman eğitmen nezaretinde en fazla 3'er kişilik gruplara veya birebir olarak yapılan eğitim çalışmalarının yanı sıra, 
tüm dünyada uygulanan insanity workout çalışmaları da yapılır. Amaç, form tutarak kuvvetlenmektir.

Üniversite İçi Turnuvalar

Her sene düzenlenen Üniversite içi turnuvalar ile öğrenci, çalışan ve akademisyenleri bir araya getirerek Üniversitedeki 
heyecanı arttırırken aynı zamanda soysal sorumluluk projelerinde de yer alır. Bu eğlence ve heyecana her sene 
birçok ÖzÜ’lü aktif olarak katılır. Spor Merkezi tarafından düzenlenen Üniversite İçi Turnuvalara örnek olarak ÖzÜ 
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Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası, ÖzÜ Masa Tenisi Turnuvası, ÖzÜ Fakülteler Arası Yüzme Müsabakası, ÖzÜ RUN, 
ÖzÜ Indoor Basketbol Turnuvası,OzU Indoor Voleybol, gösterilebilir.

Üniversite Dışı Turnuvalar

Üniversitemiz, her yıl Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlemekte olduğu çeşitli branşlardaki 
üniversiteler arası yarışmalara, yurt içi ve yurt dışı resmi ve özel yarışma ve organizasyonlar ile üniversiteler arası 
ikili ve üçlü ortak kamp ve çalışmalara katılır.

ÖzÜ Spor Merkezi
e-posta: sportive@ozu.edu.tr
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Güvenli Yaşam ve Çevre Departmanı (HSE) 

Güvenli Yaşam ve Çevre Birimi (HSE), sağlık, güvenlik, güvenli yaşam ve çevre yönetimi konularında Üniversitenin 
tüm paydaşlarına destek olmaktadır. Bu kapsamda, yurtlar dâhil tüm kampüste öğrenci, akademik ve idari çalışanlarla 
birlikte ziyaretçiler dahil tüm paydaşların tehlikesiz veya her tür kazaya uğrama riski minimize edilmiş bir ortamda 
güvenli yaşamasına/çalışmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çevreci bir bakışla, tüm kampüsün doğal 
kaynaklarını verimli kullanılıp, çevreyi en az etkiler şekilde faaliyetlerin planlanıp denetlenmesi hedeflenmektedir. 
Atıklarımızın azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülebilmesi temel amaçlarımız olarak belirlenmiştir. 
Buna yönelik tüm birimlere gerekli bilgi aktarımları yapılarak güvenli yaşam ve çevre kültürü oluşturulması 
hedeflenmektedir. 

Güvenli Yaşam ve Çevre Birimi: 
Öğrenci Merkezi -2.Kat PTT karşısı

Tel   : 0216 564 9459 
e-posta : hse@ozyegin.edu.tr 
       https://solutioncenter.ozyegin.edu.tr 

Acil Durum 

Çekmeköy Kampüste 7/24 her tür acil durumda tüm telefonlardan 0216 564 99 11 ve ofis telefonlarından 9911 
no lu numarayı çevirerek veya kampüs genelinde yerleştirilmiş olan tüm acil durum telefonlarından numara 
çevirmeden, doğrudan bize ulaşabilirsiniz. En kısa sürede acil durumun niteliğine göre güvenlik, sağlık başta olmak 
üzere görevli arkadaşlarımızca gerekli destek verilecektir.    

Kampüs genelinde, güvenli yaşamı tehlikeye sokabilecek durumlar ve / veya çevre problemleri için  
hse@ozyegin.edu.tr adresini bilgilendirebilirsiniz.

DESTEKLEYİCİ HİZMETLER
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Sağlık Hizmetleri 

Çekmeköy Kampüsü'nde bulunan Sağlık Merkezi, ayakta tedavi yöntemi ile sağlık hizmeti vermektedir. 

Kampüsümüzde ayakta tedavi hizmeti veren iki adet sağlık merkezimiz bulunmaktadır.  Öğrenci Merkezinde bulunan 
Sağlık Merkezinde saat 07:00 – 19:00 arası, Yurt 3’de bulunan Revirde ise saat 19:00 – 07:00 arasında hizmet 
verilmektedir. 7 gün 24 saat doktor bulunmakta, gerekli muayene ve tedavi uygulanmaktadır. 7 gün 24 saat yoğun 
bakım donanımlı ambulans ile acil vakalara anında müdahale deneyim ve becerisi bulunan ambulans personeli 
bulunmaktadır. İleri tedavi gerektiren vakalar yakında bulunan belirlenmiş hastanelere sevk edilmektedir.

Özel sağlık durumunuz varsa, doktor hasta gizliliğinin korunacağından emin olarak, doktorumuza gerekli bilgiyi 
vermeniz durumunda sizlere daha hızlı ve doğru müdahalelerle yardımcı olabiliriz.

Sağlık Merkezi (Öğrenci Merkezi, -2.Kat 2B22 no lu Doktor Odası (Uluslararası Ofis yanı)
Revir (Yurt 3 -1. kat  M3 no lu yangın merdiveni yanı 036 no lu Oda)
Tel: 0216 564 9112 

Öğrenci Ferdi Kaza Sigortası

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, Türkiye’de ve yurt dışında geçerli olan Ferdi Kaza Sigorta Genel Şartları sigorta 
poliçesinde belirtilen özel şartlar ve teminat bedelleri dâhilinde grup ferdi kaza sigortası güvencesi altındadır. 
Öğrenciler, ferdi kaza sigortasından ücretsiz yararlanırlar. Ferdi kaza sigortası  bir özel sağlık sigortası olmayıp kaza 
sonucunda meydana gelebilecek sağlık sorunlarında devreye giren bir sistemdir.

Yiyecek - İçecek Hizmetleri

Kampüste yiyecek-içecek hizmetleri, öğrencilerin ihtiyaçları ön planda tutularak farklı damak zevklerine uygun 
seçenekler ile tasarlanmıştır. Kampüste, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği hizmeti sunulan ana yemek salonu ile 
çeşitli yiyecek-içecek seçenekleri sunan kafeteryalar bulunmaktadır. Ayrıca Öğrenci Merkezi’nde ve yurtlarda 
alışveriş yapılabilen marketler hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra, yurt ve fakülte binalarında bulunan atıştırmalık 
ve soğuk-sıcak içecek otomatlarından 24 saat boyunca yararlanılabilmektedir.

Kampüs içerisinde hizmet veren kafeterya/işletmelere ait güncel listeye ve çalışma saatlerine myOZU uygulamasında  
Hizmetler > Kampüs İşletmeleri menüsünden ulaşabilirsiniz.
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Kitabevi

Öğrenci Merkezi giriş katında yer alan kitabevinde diploma programlarında okutulan ders kitaplarının yanı 
sıra, Türkçe ve yabancı kitaplar ile popüler yayınlar satılmaktadır. Satışta bulunmayan yayınlar sipariş üzerine 
sağlanabilmektedir. Kırtasiye malzemeleri, dergi ve teknolojik ürünlerin de satışa sunulduğu kitabevi, hafta içi 
her gün mesai saatleri içinde hizmet vermektedir. Kitabevi ile ilgili konularda bookstore@ozyegin.edu.tr e-posta 
adresine istek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Kırtasiye

3. Akademik Binada -1. katta yer alan kırtasiye, Üniversite öğrencilerinin her türlü kırtasiye ihtiyacını karşılamak 
üzere hizmet vermektedir. Mimarlık ve tasarım alanlarında öğrencilerin özel malzeme ve araç ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere yardımcı olunmaktadır.

Öğrenci Dolapları

Üniversite kampüsü içinde kişisel eşyalarınızı bırakabileceğiniz öğrenci dolapları bulunmaktadır. Dolapların 
ücretlendirilmesi ve dağıtımını Öğrenci Birliği yapar ve toplanan gelir öğrencilerin yararına kullanılır. Dolaplar, 
Güz dönemi başlangıcından Yaz dönemi sonuna kadar kullanılabilir. Dolap kullanmak isteyen öğrencilerin Öğrenci 
Birliğine başvurmaları gerekir. Öğrenciler, istedikleri dolabı seçebilirler ve Öğrenci Birliğinin bilgisi dâhilinde kendi 
aralarında dolap değişikliği yapabilirler. Öğrenciler, dolapları için asma kilitleri Öğrenci Birliği'nden teslim alabilirler.

Güvenlik Hizmetleri

Özyeğin Üniversitesi Güvenli Yaşam ve Çevre Müdürlüğü bünyesinde kurulu Güvenlik Birimi, 5188 sayılı ‘Özel 
Güvenlik Yasası’  kapsamında 24 saat sizlere destek olmaktadır. Kampüs içinde dikkat edilmesi gereken hususlar 
aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda belirtilen uygulamalara aykırı davranışlar sergilendiği takdirde Üniversite prosedürleri 
dahilinde işlem yapılır.

Kampüse giriş - çıkış ve öğrenci kimlik kartları:

• Öğrenci kimlik kartlarınızı her zaman yanınızda taşımanız, başka kişilere vermemeniz gerekir. Turnikelerde kimlik 
kartını başkasına kullandırmak veya başkasının kartını kullanmak disiplin işlemlerinin başlatılmasına neden olur. 

• Kimlik kartınız bozulduğunda ve kaybolduğunda SIS üzerinden kart talebi yapıp, fotoğrafınızla birlikte Güvenlik 
Merkezinden alabilirsiniz. 
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• Kampüs girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından talep edildiğinde öğrenci kimlik kartınızı güvenlik görevlilerine 
göstermeniz beklenir.

• Ziyaretçiler ve misafirler için kampüsten çıkış saati 23.00’dır. 
• Ziyaretçileriniz olduğu takdirde, kendilerini güvenlik noktalarından almanız gerekir.
• Görevli engelli köpekleri hariç, kısa süreli dahi olsa her tür kedi ve köpek araç içinde bile kampüse alınmamaktadır.

Trafik kuralları:
• Kampüs çevre yollarında, hız limiti 30 km/s, kampüs içi ve otoparklarda 20 km/s olup, hız sınırlarını 

geçmemeniz gerekir. Bununla birlikte kampüs içerisindeki trafik işaret/işaretçilerine ve güvenlik personellerinin 
yönlendirmelerine uymanız beklenir.

Otopark kullanımı:
• Otopark için ayrılmış alanlar dışına araç park edilemez.
• Tahsisli park alanlarına araç park edilemez.
• Otoparklara girişlerde araç pulunun gösterilmesi gerekir.
• Üzerinize kayıtlı olan araç pulunu başka kişilere vermemeniz gerekir.
• Trafik ve otopark kural ihlal yapıldığında, yazılı bildirimde bulunulur. İhlal sayısı 3’ü geçtiğinde otopark kullanım 

hakkı iptal edilir. 

Yasaklı ürünlerin kullanımı:
• Kapalı alanlarda ve ilan edilmiş bölgeler haricinde kampüs içinde tütün ve tütün mamulleri kullanılmaz. 
• Kampüs içinde alkollü ürünlerin bulundurulması ve kullanılması yasaktır.

Kayıp, buluntu bildirimi:
• Kayıp bir eşyanız olması durumunda Güvenlik Merkezi’ne giderek sorgulayabilirsiniz.
• Bulduğunuz herhangi bir kişisel eşyayı da Güvenlik Merkezi’ne bırakırsanız, sahibine ulaştırılabilir.

Güvenlik Merkezi
1. Akademik Bina (Mühendislik Fakültesi) -2. Kat G23 numaralı oda
Tel   : 0216 564 9155
e-posta : guvenlik@ozyegin.edu.tr
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D100 – Edirne/Topkapı İstikametinden Geliş:

15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçtikten 2 km sonra Ümraniye-Şile girişinden sapın ve Şile tabelasını takip edin. 
Şile tabelasını yaklaşık 23 km takip ettikten sonra Taşdelen Mevkisinde karşı şeridinizde Ford Otokoç Bayiini ve 
biraz ilerisinde sağınızda Shell benzin istasyonunu göreceksiniz. Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü, bu 
lokasyonu 5 km geçtikten sonra sol tarafta yer alıyor. Kampüsü 2 km geçerek ilerideki Paşaköy sapağından hemen 
sonra dönel kavşaktan Özyeğin Üniversitesi tabelası yönünde 1 numaralı girişi takip ederek (Alemdağ Emlak 
Konutlarını solunuzda bırakacak şekilde) Nişantepe yönüne doğru ilerleyin. Nişantepe otobüs durağını geçtikten 
sonra Özyeğin Üniversitesi yönlendirme tabelalarını takip ederek, Nişantepe 1 otobüs durağının önünden sola, 
Özyeğin Üniversitesi büyük tabelasını takip ederek, Orman Sokak içine girin, yaklaşık 500 m sonra, Aras Kargo’yu 
geçince sağa dönerek ormana paralel devam edin, 800 m sonra kampüse gelmiş olacaksınız.

TEM – Edirne İstikametinden Geliş:

Köprüden çıktıktan sonra Ümraniye–Şile sapağına kadar devam edin. Ümraniye–Şile sapağından saptıktan yaklaşık 
15 km sonra Taşdelen Mevkisinde, karşı şeridinizde Ford Otokoç Bayiini ve biraz ilerisinde sağınızda Shell benzin 
istasyonunu göreceksiniz. Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü, bu lokasyonu 5 km geçtikten sonra sol tarafta 
yer alıyor. Kampüsü 2 km geçerek ilerideki Paşaköy sapağından hemen sonra dönel kavşaktan Özyeğin Üniversitesi 
tabelası yönünde 1 numaralı girişi takip ederek (Alemdağ Emlak Konutlarını solunuzda bırakacak şekilde) Nişantepe 
yönüne doğru ilerleyin. Nişantepe otobüs durağını geçtikten sonra Özyeğin Üniversitesi yönlendirme tabelalarını 
takip ederek, Nişantepe 1 otobüs durağının önünden sola, Özyeğin Üniversitesi büyük tabelasını takip ederek, 
Orman Sokak içine girin, yaklaşık 500 m sonra, Aras Kargo’yu geçince sağa dönerek ormana paralel devam edin, 
800 m sonra kampüse gelmiş olacaksınız.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) – Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) Bağlantı Yolu İstikametinden 
Geliş:

Hekimbaşı ayrımından Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantısını seçerek devam edin.Önce Kocaeli–Ankara, sonra 
Sancaktepe–Kocaeli–Ankara tabelalarını takip ederek, Ömerli-Dudullu-Ümraniye yönünde otoyol gişelerine 
geliniz. Ömerli–Paşaköy tabelasını izleyerek Şile yönündeki karayoluna bağlanın. Ömerli - Şile yönü tabelasını 

KAMPÜSE ULAŞIM
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takip ederek, Paşaköy sapağından sonra dönel kavşaktan YSS yönünde sola ve hemen sonraki dönel kavşaktan 
ilk çıkışı kullanarak Alemdağ Özyeğin Üniversitesi yönüne sağa dönün. Alemdağ Emlak Konutlarını solunuzda 
bırakacak şekilde Nişantepe yönüne doğru ilerleyin. Nişantepe otobüs durağını geçtikten sonra Özyeğin Üniversitesi 
yönlendirme tabelalarını takip ederek Nişantepe 1 otobüs durağının önünden sola dönün. Özyeğin Üniversitesi 
büyük tabelasını takip ederek, Orman Sokak içine girin, yaklaşık 500 m sonra, Aras Kargo’yu geçince sağa dönerek 
ormana paralel devam edin, 800 m sonra kampüse gelmiş olacaksınız.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstikametinden Geliş:

Kocaeli - Ankara tabelalarını takip ederek, Ümraniye yönünde sağda kalıp, Ömerli–Dudullu–Ümraniye yönünde 
otoyol gişelerine gelin. Ömerli–Paşaköy tabelasını izleyerek Şile yönündeki karayoluna bağlanın. Ömerli–Şile yönü 
tabelasını takip ederek, Paşaköy sapağından sonra adadan YSS Köprüsü yönünde sola ve hemen sonra kavşaktan 
ilk çıkışı kullanarak Alemdağ Özyeğin Üniversitesi yönüne sağa dönün. Alemdağ Emlak Konutlarını solunuzda 
bırakacak şekilde Nişantepe yönüne doğru ilerleyin. Nişantepe otobüs durağını geçtikten sonra Özyeğin Üniversitesi 
yönlendirme tabelalarını takip ederek Nişantepe 1 otobüs durağının önünden sola dönün.Özyeğin Üniversitesi 
büyük tabelasını takip ederek, Orman Sokak içine girin, yaklaşık 500 m sonra, Aras Kargo’yu geçince sağa dönerek 
ormana paralel devam edin, 800 m sonra kampüse gelmiş olacaksınız.

TEM - Ankara İstikametinden Geliş:

Gişelerden çıktıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tabelasından sapın. Şile–Ümraniye çıkısına kadar yolu 
takip edin. Şile–Ümraniye sapağından saptıktan yaklaşık 15 km sonra Taşdelen Mevkisinde, yolun solunda Ford 
Otokoç Bayiini göreceksiniz. Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü, Ford Otokoç Bayiini 5 km geçtikten sonra 
sol tarafta yer alıyor. Kampüsü 2 km geçerek ilerideki Paşaköy sapağından hemen sonra adadan (Ömerli Göbeği) 
sola dönerek, Alemdağ Emlak Konutlarını solunuzda bırakacak şekilde Nişantepe yönüne doğru ilerleyin. Nişantepe 
otobüs durağını geçtikten sonra Özyeğin Üniversitesi yönlendirme tabelalarını takip ederek, Nişantepe 1 otobüs 
durağının önünden sola, Özyeğin Üniversitesi büyük tabelasını takip ederek, Orman Sokak içine girin, yaklaşık 
500 m sonra, Aras Kargo’yu geçince sağa dönerek ormana paralel devam edin, 800 m sonar kampüse gelmiş 
olacaksınız.
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Shuttle Güzergahları

ALTUNİZADE - KAMPÜS: ALTUNİZADE KOPUZ OTOPARK (Şehir Üniversitesi 50 m aşağısı) - LİBADİYE DURAK 
(Belirli saatlerde uğrar) - KAMPÜS

BOSTANCI - KAMPÜS: BOSTANCI LUNAPARK (Küçük Özdilek Pastanesi önü) - AYŞE KADIN MC DONALD’S - 
ETHEM EFENDİ İETT DURAĞI - SAHRAYICEDİT (Atatürk Cad. Starbucks ) - KAMPÜS

ATAŞEHİR - KAMPÜS: ATAŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ FULYA SOKAK DURAĞI (Batı Ataşehir) - ATAŞEHİR 
(Mc Donald’s) - KAMPÜS

KADIKÖY - KAMPÜS: KADIKÖY SİMİT SARAYI (Rıhtım Otel Yanı) - ACIBADEM KÖPRÜSÜ - YENİSAHRA İETT 
DURAĞI - KAMPÜS

TAKSİM - KAMPÜS: ALMAN KONSOLOSLUĞU YANINDAKİ TAKSİM PARK OTEL - BEŞİKTAŞ OTOBÜS 
DURAKLARI (Samet Çiçek Önü ) - LEVENT (1 LEVENT DURAĞI) - KAMPÜS

TUZLA / PENDİK / KARTAL - KAMPÜS: İÇMELER KÖPRÜSÜ - PENDİK DÖRTYOL - E-5 KARTAL METRO 
DURAĞI - KAMPÜS

KAMPÜS - TAŞDELEN: ÇEKMEKÖY KAMPÜS - ALEMDAĞ MERKEZ - KAYMAKAMLIK - TEKEL DURAĞI - 
TAŞDELEN İETT DURAĞI - KAMPÜS

Ring Güzergahları

ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY: Hat, Marmaray Üsküdar istasyonu ile entegre olacak ve böylelikle Anadolu ve Avrupa 
kıtaları arasında da rahat erişim imkanı sağlayacaktır. Aynı zamanda Altunizade İstasyonu ile Metrobüs’e, tüm 
istasyonlarda da karayolu toplu taşıma sistemlerine erişim imkanı sağlayacaktır.

KAMPÜS - RAPSODİ EVLERİ: HUZUR MAH. İETT DURAĞI (Rapsodi Evleri) - SERİNDERE İETT DURAĞI - 
MADENLER İETT DURAĞI - ÇAMLIK İETT DURAĞI - TAŞDELEN İETT DURAĞI - KAMPÜS

KAMPÜS - EMLAK KONUTLARI: ÇEKMEKÖY KAMPÜS - OTOBÜS DURAKLARI - EMLAK KONUTLARI

• Üniversitemizin ulaşım hizmetini Gürsel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. vermektedir.
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• Duraklar kullanım ihtiyacına göre belirlenir.

• Bilgisi verilen hatlar, bilet fiyatı belirlenmiş ana hatlar olup, öğrencilerden gelecek talepler doğrultusunda ve 
Gürsel Tur ile yapılacak planlama sonucunda yeni hatlar açılabilir. Hatların açılması durumunda güzergah ve fiyat 
bilgisi ayrıca paylaşılır.

• Shuttle güzergahları ve saatleri web sitemizde ve myOZU içerisinde güncel olarak yayınlanmaktadır.

İETT Otobüsleri ile Kampüse Ulaşım
• Özyeğin Üniversitesi İETT otobüs durağı kampüsümüz içerisindeki Spor Merkezi arkasında, İETT 11A Üsküdar 

Alemdağ ve 14 A Kadıköy–Alemdağ hatlarının seferlerinden belirlenen saatlerdeki seferleri Spor Merkezi 
arkasındaki Özyeğin Üniversitesi durağına uğramakta olup, bu hatların diğer seferleri Nişantepe Ring servisimiz 
güzergahında yukarıda yazılı otobüs duraklarından geçer.

• 522 Alemdağ–Çıksalın ve 14AK Kadıköy–Ziverbey–Alemdağ hatları yine Nişantepe, Ring servisimiz 
güzergahında yukarıda yazılı otobüs duraklarından geçer.

• 522N Nişantepe–4.Levent Metro otobüs hattının tüm seferlerinin ilk ve son hareket noktası Özyeğin Üniversitesi 
durağıdır.

• 11 NM Nişantepe–Altunizade otobüs hattına, gün içerisinde belirlenen periyodlarda Özyeğin Üniversitesi 
durağı da hat içerisine dahil olmaktadır.

Otobüs saatleri ve daha detaylı bilgilere İETT’nin web sayfasından da ulaşabilirsiniz. 
http://www.iett.istanbul/
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Bu kitapçıktaki bilgiler, Özyeğin Üniversitesi tarafından alınan mevcut kararlar ile 
Üniversitenin mevcut yönetmeliklerine tabidir.

Kitapçıkta anlatılan konularla ilgili en güncel bilgiler için Üniversitemiz web 
sitesini ziyaret etmeniz gerekir.

Üniversite, kararlarda ve yönetmeliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar; 
değişikliklerin öğrencilere bildirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Bununla birlikte, 

öğrenim gördükleri programın tüm gereklerini yerine getirdiklerini teyit etmek 
öğrencinin sorumluluğudur.

Kitapçıktaki bilgiler, Öğrenci Hizmetleri tarafından derlenmiştir.


