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REKTÖRÜMÜZDEN 

Sevgili Öğrenciler,

Altınbaş Üniversitesi Ailesine hoş geldiniz! 

2008 yılında kurucu vakfımız Mehmet Altınbaş 
Eğitim ve Kültür Vakfı ile onun arkasındaki 
Türkiye’nin en büyük ekonomik güçlerinden biri 
olan Altınbaş Holding’in destekleri sayesinde 
kurulan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 10. 
yılına Altınbaş Üniversitesi adıyla girdi. 

9 fakülte, 3 enstitü, 2 meslek yüksekokulu ve 1 yüksekokula sahip bir 
üniversite olarak eğitime yaptığımız yatırımlarımızı hızla artırdığımız 
bir dönemden geçiyoruz. İş ve finans dünyasının ortasında yer alan 
Gayrettepe Yerleşkemizde İşletme Fakültesi, Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü; iş ve sosyal dünya ile iç içe 
Bakırköy Yerleşkemizde Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp 
Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Diş Hastanesi, sanayi 
ile iç içe olan Mahmutbey Yerleşkemizde ise Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Yabancı 
Diller Yüksekokulu ile sizlerle buluşuyoruz. Mahmutbey’de yer alan 
modern ve 24 saat güvenlikli öğrenci konukevimizle de özellikle şehir 
dışından gelen öğrencilerimize sıcak ve konforlu bir ev ortamı sağlamayı 
amaçladık.
 
Yenilikçi ve girişimci bir üniversite olarak öğrencilerimizin iş dünyası 
ile olan yakın ilişkilerini sürdürmesi ve öğrenim hayatları boyunca 
deneyim kazanabilmeleri için uygulamaya koyduğumuz CO-OP 
programı sayesinde öğrencilerimiz eğitim programlarının bir bölümünü 
üniversitede, bir bölümünü ise sanayi ve ticaret paydaşlarımızın 



firmalarında yürütüyorlar. Ayrıca Altınbaş Holding ve grup şirketlerinde 
staj ve sonrasında kariyer yapma şansı buluyorlar.

56 ülkeden 1100’ü aşkın uluslararası öğrenci ile hem yabancı dilinizi 
geliştireceğinizi hem de farklı kültürleri tanıma fırsatı bulacağınızı 
düşünüyorum. 2. bir yabancı dil öğrenme imkanını da göz ardı etmemenizi 
tavsiye ediyorum, bununla ilgili Yabancı Diller Yüksekokulundaki 
hocalarınıza danışabilirsiniz.

Yılda 2 kez yaptığımız forumlara katılarak bizlerle açıkça ve özgürce tüm 
düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyorum. Bu sizlere daha iyi öğrenim 
hayatı sunmamızı sağlayacaktır.

Geçen sene bir ilki gerçekleştirerek çıkardığımız Altınbaş Üniversitesi 
Anayasası’nı da okumanızı tavsiye ediyorum. Üniversitenizin dayandığı 
ana ilkeleri, hak ve özgürlüklerinizi bilmeniz bizim için önemli.

Sizlere üniversite hayatınız için verebileceğim diğer bir tavsiye de 
üniversitemizin verdiği tüm eğitim ve iş olanaklarından yararlanmaya 
çalışırken sosyal ve kültürel hayatınızı da geliştireceğiniz kulüplere 
katılmanız. Zorunlu kıldığımız sosyal sorumluluk dersleri ile de şimdiden 
topluma katkı sağlamanızı da bekliyoruz.

Sizlere tekrar hoş geldiniz diyor; sizler için hedeflediğimiz yarınları, 
aydınlanmış bir aklın, temiz bir vicdanın ve sarsılmaz bir özgüvenin 
zemini üzerine inşaa ettiğimizi biliyoruz.
 
Sevgili öğrencilerimiz bana aşağıdaki mailden her zaman ulaşabilirsiniz. 
Tüm maillerinize bizzat cevap veremeyebilirim ama konuyla ilgili 
birimimiz tarafından takip edilmesini ve size geri bildirim yapılmasını 
mutlaka sağlarım. cagri.erhan@altinbas.edu.tr

Prof. Dr. Çağrı ERHAN
Altınbaş Üniversitesi Rektörü
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YÖNETMELİKLER VE YÖNERGELER 
Üniversitemizin yürürlükte olan Yönetmelik ve Yönergelerine 
www.altinbas.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

AKADEMİK  TAKVİM (ÖNLİSANS, LİSANS VE 
LİSANSÜSTÜ) 

Akademik takvim, öğrencilerimizin bir akademik yıl (öğrenim görülen 
yıl) için kullanacağı bir zamanlama rehberidir. Üniversite Senatosu 
tarafından her akademik yıl için saptanır ve üniversite web sayfasında 
yayınlanır. Ders kayıt ve sınav dönemleri ile önemli başvuru tarihleri 
akademik takvimde belirtilir.

Öğrencilerimizin özellikle ders seçimi vb. konularda takvime uymaları 
zorunludur. Aksi halde hak kaybı yaşanabilir.
  

DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU 
Yönetmeliğimiz gereği öğrencilerimiz derslere, uygulamalara ve 
sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerimizin devam durumlarına 
ilişkin hususlar, ilgili fakülte/ meslek yüksekokulu / yüksekokul kurulu 
veya ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve izlenir.

GENEL NOT ORTALAMASI
Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı tarafından öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları 
hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o 
dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile 
elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda 
öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam AKTS tutarı, alınan derslerin 
kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra 
iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye 
girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli 
olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse 
genel not ortalamasında (AA)’dan (F)’ye kadar verilen notlar esas tutulur. 
Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER
Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan lisans ve ön 
lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda 
en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,49 olanlar 
yarıyıl onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur 
öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.
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BAŞARISIZLIK DURUMU VE DERS TEKRARI
Bir dersten (F) veya (W) notu alan veya dersi normal yarıyılında 
almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak 
zorundadır. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan 
dersler ise öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun 
görülen dersleri alır.
Tekrarlanacak dersin seçmeli bir ders olması durumunda, söz konusu 
dersin yerine aynı seçmeli ders kümesinden başka bir ders alınabilir; bu 
durumda önceden alınan ders, not çizelgesinde yer almaz ve genel not 
ortalamasına dahil edilmez.

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRMELER
•Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarının yanı 
sıra yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en 
az bir ara sınavı yapılır. Ara sınav tarihleri bölüm başkanlığı, 
dekanlık veya meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından 
yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki 
değişiklikler bölüm başkanlığı veya dekanlık, meslek yüksekokulu 
müdürlüğü onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar 
önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. 
•Yarıyıl sonu sınavları; Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen 
yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu 
yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse 
devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir 
olunur.
•Bir dersten yarıyıl/yılsonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler 
bütünleme sınavına girebilirler. Hangi derslerden bütünleme sınavı 
yapılacağına, hangi dersler için yaz okulu açılacağına ilgili akademik birim 
kurulunun önerisi üzerine senato tarafından karar verilir. Bütünleme 
sınavında alınan not, yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Yarıyıl sonu sınavı 
yapılmayan dersler için bütünleme sınav hakkı verilmez.
•Programı yürüten akademik birim yönetimi tarafından haklı ve geçerli 
görülen bir nedenle, bir ara sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı 
hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının mazereti 
yoktur.
•Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili 
bölümce belirlenerek Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 
bildirilir. Bu durumda, yarıyıl sonu ders notu öğrencinin yarıyıl içi 
çalışmaları göz önünde tutularak verilir.
•Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvar çalışmaları ayrı ayrı 
değerlendirilebilir. Bu takdirde yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler 
ders ve uygulama ve/veya laboratuvar çalışmalarına ayrı ayrı uygulanır.
•Yarıyıl sonu ders notu öğretim elemanlarınca öğrenci bilgi sistemine 
girildiği anda kesinleşir.
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KAYIT DONDURMA (İZİNLİ AYRILMA)
İzinli ayrılma şartları Altınbaş Üniversitesi Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliğinin ilgili maddesi tarafından belirlenir. Bu maddeye 
istinaden, hastalık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler, yurt dışında 

öğrenim görmek gibi durumlarda, gerekli belgeler sunularak 
izinli ayrılma (kayıt dondurma) işlemi yapılabilir. 

Öğrencilere destek ve hazırlık sınıfında toplam en fazla 
iki yarıyıl, ön lisans programlarında iki yarıyıl, lisans 
programlarında dört yarıyıl süreyle izin verilebilir.

Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu 
süreler aşılabilir. Bu süreler öğrenim süresine katılmaz. En az 

bir yarıyıl için izin alınabilir. İzin almak (kayıt dondurmak) için başvurular 
ilgili akademik birimin fakülte / yüksekokul /enstitü sekreterlerine yapılır.

KAYIT YENİLEME
Öğrenciler her eğitim ve öğretim yılı başında, akademik takvimle ilan 
edilen süreler içinde öğrenim ücretlerini öderler. Öğrenciler kayıt yenileme 
işleminin tümünden sorumludur ve kayıtlarını kendileri yaptırmakla 
yükümlüdür.Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, ders 
ekleme-bırakma süresi içinde geç kayıt yaptırabilir. Bu süre içinde de 
kaydını yenilemeyen öğrenci kayıtsız geçirdiği yarıyılın öğrenim ücretini 
ödemek koşuluyla ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile ertesi yarıyıl 
başında kaydını yenileyebilir. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt 
yaptırmadığı yarıyılda kaybettiği süre öğrenim süresinden sayılır. 

BİR DERSTEN BAŞARISIZ OLMA
Zorunlu bir dersten F notu alan öğrenci, bu dersi kredi yüküne ve 
ders seçimine ilişkin kurallar dahilinde olmak üzere, açıldığı ilk dönem 
tekrarlamak zorundadır.
Başarısız olunan ders seçmeli bir ders ise, bu dersin yerine başka bir 
seçmeli ders alınabilir.

DERS MUAFİYETİ
Altınbaş Üniversitesi öğrencisiyken daha önce başka bir yükseköğretim 
kurumunda veya Altınbaş Üniversitesinde almış olduğunuz aynı / eş 
değer dersler için ders muafiyeti alma işlemi yapabilirsiniz.
Bunun için kayıtlı olduğunuz fakültenin dekanlığına hitaben yazılmış 
dilekçe, resmi not dökümü (official transcript) ve onaylı ders içerikleri 
ile birlikte fakülte sekreterliğine başvurmanız gereklidir. Başvurunuz 
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
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 BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA
Başka yükseköğretim kurumlarından alınabilecek azami ders ve kredi 
sayısı, ders alınması için asgari genel not ortalaması, hangi yarıyıl, sınıf 
veya durumdaki öğrencilerin ders alabilecekleri ve koşulları belirleme 
konusunda öğrencisi olduğunuz fakülte / yüksekokul / enstitü yönetim 
kurulları yetkilidir.

ALINABİLECEK KREDİ SAYISI
Yönetmeliğimize göre bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders 
yükü öğrencinin ait olduğu bölümün programında belirtilen yüktür 
(bir yarıyıllık normal kredi yükü 29-30-31 kredidir. Normal 
programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak 
isteyen, not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek 
isteyen, çift anadal veya yandal programlarını izleyen 
öğrenciler, yarıyıl ders yüklerini, genel not ortalamalarının 
en az 2,50 olması koşulu ve danışmanın onayıyla 1 ders, 
genel not ortalaması 3,00’dan fazla olması koşulu ve 
danışmanının uygun görmesiyle 2 ders, genel not ortalaması 
3,50’den fazla olmak koşuluyla ve danışmanının uygun görmesiyle en 
fazla 3 ders artırabilirler.

ÖN KOŞUL
Öğrencilerin programında yer alan bazı dersleri alınabilmesi için daha 
önceden alınmış ve geçilmiş olması gereken derslere ön koşul ders denir.

DERS EKLEME / BIRAKMA
Öğrenciler kayıtlı bulundukları dersleri Akademik Takvimdeki “Ders 
Ekleme - Ders Bırakma” dönemi içinde, danışmanlarının onayı ile 
değiştirebilir, bırakabilir veya yeni seçmeli ders alabilirler.

DERSTEN ÇEKİLME
Öğrenciler dersten çekilme işlemlerini normal ders ekleme ve ders 
bırakma süresi bittikten sonra, yarıyıl başından itibaren ilk on hafta 
içinde yapabilir. Bir öğrenciye bir yarıyılda en fazla bir ders olmak üzere 
bütün lisans öğrenimi boyunca en fazla altı dersten danışmanın önerisi 
ve dersin öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir. Dersten çekilme 
işlemi için öğrenci işlerine başvurulması gerekir.

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ (BÖLÜM DEĞİŞİKLİĞİ)
Öğrencinin, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının 
en düşük taban puanından az olmaması şartı ve kayıtlı olduğu 
programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 
(GNO) 4.00 üzerinden en az 2,29 olması şarttır. Hukuk Fakültesine 
yapılacak başvurularda ise genel not ortalamasının (GNO) 4.00 
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üzerinden en az 2,75 olması şarttır. Üniversite bünyesindeki aynı 
düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci 
kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu 
yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek 
istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi 
yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt 
içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban 
puanından az olmaması şartı aranır.

ÇİFT ANADAL İMKANI
Çift Anadal eğitimi, üniversitenin bir lisans/önlisans programına kayıtlı 
olan bir öğrencinin, ikinci bir lisans/önlisans diploması almak amacıyla 
üniversitenin diğer bir lisans/önlisans programına devam etmesidir. 
Başvuru için F notunuzun olmaması, en az 3.00 GNO’nuz (Genel 
Not Ortalaması) olması ve program başarı sıralamasında ilk yüzde 
20’lik dilime girmiş olmanız gerekir. Öğrenci ikinci anadal diploma 
programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü 
yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın 
başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık 
programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma 
programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın 
başında başvurabilir. Çift anadal programları Altınbaş Üniversitesinde 
ücretsizdir.Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.
Ayrıntılı bilgi için Altınbaş Üniversitesi Çift Anadal Yönergesine bakınız.

YANDAL İMKANI
Yandal eğitim, üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan bir 
öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından 
ders almasıdır. Başvuru için GNO’nuzun en az 2.50 olması, hiçbir 
notunuzun F olmaması gerekir. Öğrenci, yandal programına, anadal 
lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında 
başvurabilir. Yandal programları Altınbaş Üniversitesinde ücretsizdir. 
Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. 
Ayrıntılı bilgi için Altınbaş Üniversitesi Yandal Yönergesine bakınız.

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
Tüm öğrencilerin kayıt bilgilerinin ve derslere ilişkin verilerinin tutulduğu 
online platformdur. Altınbaş Üniversitesinde öğrenci bilgi sistemi olarak 
UNIPA - sis.altinbas.edu.tr öğrenci işleri sistemi kullanılır. Programın 
kullanımına ilişkin gerekli doküman ve oryantasyon sağlanacaktır.
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ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mahmutbey 
Yerleşkesi A Blok, -1. katta
bulunmaktadır. 
Telefon Numaraları: 0212 604 01 00 / 1303-
2318-19-20-22
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından öğrenci 
belgesi, not döküm belgesi(transcript), 
İngilizce Hazırlık Programını bitirdiğinize 
dair belge, disiplin sicil belgesi alabilirsiniz. 
Belgeleriniz bir iş günü içerisinde hazırlanır.
• Telefon numaralarınız ve e-posta adresleriniz, önemli durumlarda 
akademisyenlerin ve idari personelimizin size ulaşabilmesi açısından 
önemlidir. Bu bilgilerinizde değişiklik olması durumunda Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığına yazılı olarak bu durumu bildirmelisiniz.

Öğrenci Kimliği
• Öğrenci kimlik kartınızı (KAMPÜS KART) kampüs içerisine girişlerde,
yemekhane ve kafeteryalarda kullanabilirsiniz. Öğrenci kimlik kartları 
üniversiteye kayıttan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 
dağıtılır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından teslim aldığınız kimlik 
kartınız ile kampüs içerisindeki yükleme noktalarından (yemekhane, 
kafeteryalar) yükleme yapabilirsiniz. KAMPÜS KART, hem öğrenci kimlik 
kartı hem de üniversite içerisindeki kafeteryalarda kullanılabilen bir 
ödeme kartıdır.
•Öğrenci kimliğini kaybeden öğrencilerimizin, Mali İşler Daire 
Başkanlığına kimlik ücretini ödemelerinin ardından ödeme makbuzu 
ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kimlik kartı 
yenileme işlemi yaptırmaları gerekmektedir.

Paso (İett İndirimli Seyahat Kartı) Alımı
Yeni öğrencilerimizin pasoları üniversitemize kayıt işlemleri yapılırken 
verilir. Eski öğrencilerimiz İETT’nin internet sayfasından bireysel
başvuru yapabilirler.
 

Akademik Danışmanlık
Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı 
olmak ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere öğretim üyeleri ve öğretim 
görevlileri arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre danışmanlar 
görevlendirilir. Her öğrenciye kayıtlı bulunduğu bölümün önerisi üzerine 
ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından bir danışman görevlendirilir. 
Öğrencilerimiz her yarıyıl başında, aldıkları dersleri akademik 
danışmanlarına onaylatırlar.
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KARİYER GELİŞTİRME MERKEZİ
Merkezin amacı ; üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına 
bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma 
konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik kurs, 
sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, kariyer 
danışmanlığı yapmak, kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler ile işbirliği 
ve koordinasyon içinde kariyer günleri vb. etkinlikleri planlamak veya 
düzenlemek, ayrıca istihdam edilebilirliği hızlandırmak için öğrencilere 
uygulama tecrübesini kazandırmak ve kariyer planlarına destek 
sağlamaktır.

Bu bağlamda merkezimize bağlı olarak yürütülen Co-op programı 
lisans eğitiminin uygulamaya dayalı bir ortamda yapılmasının ve bu 
suretle öğrencilerin mezun olduklarında iş ortamının gereksinimlerine 
hazır olmasını destekler.
 
Kariyer Geliştirme Merkezi altında yürütülen Co-op programı 
öğrencilerin eğitimleri sırasında programlarında bulunan staj, intern, 
uzun süreli staj (co-op), markalı dersler ve uygulamalı derslerin endüstri 
ve iş dünyası ile birlikte yürütülmesi için çeşitli firmalarla gerekli iş 
birliğini sağlar. Bu sayede öğrencilerimiz üniversitede öğrendiklerini 
sahada uygulama fırsatı bularak mezun olduğunda çalışmış olduğu 
kurumda işe devam olanağı bulur.
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Bilgi Teknolojileri (BT) Daire Başkanlığı, üniversitenin Mahmutbey, 
Bakırköy ve Gayrettepe yerleşkelerindeki ve öğrenci yurdundaki ağ 
altyapısı, internet erişimi, e-posta hizmetleri, kampüste kullanılan 
yazılım hizmetlerin planlanması ve işletilmesinden sorumludur. 
Bilgisayar ve e-posta hesabınız: Öğrencilerimize okul kaydı sonrasında  
isim.soyadı@ogr.altinbas.edu.tr şeklinde bir e-posta adresi ve kampüs 
bilgisayarlarına erişim hesabı verilir. 
Yeni öğrencilerimiz:  Tam hesap ismini ve şifresini almak için 
reset.altinbas.edu.tr sitesine girip, aşağıdaki formu doldurunuz. 

Form  gönderilince şu cevap alınır:

Üniversitemizin Microsoft ile yaptığı özel bir anlaşma sayesinde tüm 
e-postalarınız Microsoft Online bulutunda tutulur; böylece her yerden 
postalarınıza erişim sağlanır. Her yerden mail.office365.com adresine 
e-posta adresiniz ve şifreniz ile girebilirsiniz. 
Office365: Öğrencilerimiz isterlerse bulut üzerinden Office365 
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paketini kullanma hakkına sahiptir. 
Word, Excel, Outlook gibi programların 
web versiyonlarını mail. office365.com 
portalinden indirip kullanabilirler. Dosyalar 
ve bilgilerini  OneDrive da - bulutta 
saklayabilirler.
http://servicedesk.altinbas.edu.tr/IT/
knowledgebase.php?article=11   adresinden 
bilgi alabilirsiniz.

ServiceDesk: Öğrencilerimiz, bilgi işlem ile ilgili sorularını ve isteklerini 
http://servicedesk.altinbas.edu.tr  sitesinden ilgili idari departmana bir 
işlem açarak talep edebilirler. İşlem kaydı girilirken e-posta adresiniz 
ve istenen taleple ilgili bilgiler girilir. Durumla ilgili gelişmeler e-posta ile 
kendilerine bildirilir.

İnternet Erişimi: Derslikler ve laboratuvarlarda tüm bilgisayarlar 
internete bağlıdır. Sınav vs. nedeni ile bu bağlantılar gereğinde kapatılır 
veya sınırlandırılır. Kablosuz erişim tüm kampüste “Students” SSID  ağı 
altında sağlanır. Bu erişim ağının şifresi dönem başında duyurularla 
verilir. 
Bu ağdan cep telefonu, tablet veya dizüstü bilgisayarlarınızla yararlanılır. 
Üniversitedeki internet erişiminiz de,  kanunların belirlediği yöntemlerle 
güvenlik ve uygunluk sağlanmaktadır.  

Moodle: Moodle  sizlerin derslerinizde kullanacağınız bir  LMS sistemidir 
(Learning Management System). Bazı derslerde hocanız,  o dersin 
grubuna kayıt olup, ders notlarınız, haftalık ödevler, notlar vs bilgiyi 
buradan almanızı isteyebilir.  Hesap adınız ve şifreniz bilgisayar 
hesabınızla aynıdır.
http://moodle.altinbas.edu.tr  adresinden girebilirsiniz.
Not:  Uzaktan Eğitim – UZEM öğrencilerinin moodle sitesi ayrıdır. Onun 
için http://uzem.altinbas.edu.tr  sayfasını ziyaret edin.

UNIPA -  sis.altinbas.edu.tr :Öğrencilerimiz, öğrenci yönetim ve bilgi 
sistemi olan UNIPA   sistemine dahil olurlar ve kendi “Self-Service” 
portallarından, ders ve akademik durumlarını görüp, derslere kayıt 
olma v.b. işlemleri buradan yapabilirler. UNIPA self service modülüne 
http://sis.altinbas.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.  Öğrenci numaranız 
ve şifrenizi Öğrenci İşlerinden alabilirsiniz.
Tabletler: Kütüphanemizden sınırlı sayıda olan iPad tablet cihazlarından 
ödünç almanız mümkündür.
Web: www.altinbas.edu.tr sitesinde pek çok konuda duyurular bulunur 
ve her gün yenilenir. Bunları izlemeniz tavsiye edilir.
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ERASMUS PROGRAMI
Erasmus+ Yükseköğretim Hareketliliği 
kapsamında öğrencilerimiz, Erasmus 
partner üniversitelerimizde öğrenim 
görme ve Erasmus+ program ülkelerinde* 
bulunan kurumlarda staj yaparak 
uluslararası ve kültürler arası yetkinliklerini 
geliştirme ve uluslararası mesleki deneyim 
kazanma şansına sahiptir. 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği:     
•Erasmus Öğrenim Hareketliliği Ulusal Ajans tarafından, “yükseköğretim 
kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası 
anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda 
gerçekleştirmesi olarak” tanımlanmaktadır. 
•Altınbaş Üniversitesi’nin Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı 
kapsamında toplam 25  Erasmus+ program ülkesinde 127 partneri ile 
230’un üzerinde Erasmus Anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 
kayıtlı oldukları Bölüm/Programın anlaşması kapsamında hareketlilik 
gerçekleştirme imkânına sahiptir. Anlaşmalar ile ilgili detaylı bilgi için 
web sitemizi inceleyebilirsiniz.   
•Ön lisans ve lisans programlarının ikinci sınıfı itibariyle 
öğrencilerimiz bu hareketlilikte faydalanabilmektedir, ancak mezun 
olmuş öğrencilerimiz öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.
•Öğrencilerimizin bir akademik yıl süresince, bir veya iki dönem maddi 
destek alarak lisans, yüksek lisans ve doktora programları süresince 
12’şer ay Erasmus Programı Öğrenim ve/veya Staj Programına hibeli 
veya hibesiz olarak katılabilirler. 
•Erasmus Öğrenim Hareketliliği Erasmus Koordinatörlüğü tarafından 
yürütülmekte olup başvuru (tarihi, belgeleri… vs.) ve programa ilişkin 
bütün detaylar koordinatörlüğün web sayfasında yer alacaktır. 
•Öğrenciler, başvuru aşamasında transkript (orijinal) ve 2 adet resimleri 
ile birlikte ilgili Erasmus Bölüm/MYO Koordinatörü tarafından onaylı 
başvuru formunu Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim eder. Programa 
başvuran hiçbir öğrencinin başvurusu geri çevrilmemekte, Ulusal Ajans 
tarafından belirlenen kritere göre uygunluğu değerlendirilmektedir. 
•Başvuruları Ulusal Ajans tarafından belirlenen kriterlere uygun olan 
adayların (başvuru çağrısında yayımlanmaktadır) tercih ettiği partner 
üniversitenin eğitim dilinden sınava girmesi ve/veya yabancı dil yeterlilik 
sertifikası teslim etmesi gerekmektedir. Sınav tarihleri ve kabul edilen dil 
sınav sonucu belgeleri web sitesi üzerinden yayımlanır. 
•Erasmus programına başvuran öğrenciler için genel not ortalaması ve 
yabancı dil sınavı puanı baz alınarak, Ulusal Ajans tarafından belirlenen 
kriterler çerçevesinde bir Erasmus notu (GNO, Yüksek Öğretim Kurulunun 
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- 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları - dönüşüm 
tablosu kullanılarak 100’lük sisteme çevirilir ve yüzde 50’si ile yabancı 
dil puanının yüzde 50’si toplanarak) oluşturulur.
•Genel Not Ortalaması en az (lisans için) 2,2/4 (lisansüstü için) 2,5/4 
olan, başvuru çağrısında yer alan yabancı dil ve Erasmus baraj 
puanlarına sahip öğrenciler Erasmus Partner üniversitelerine anlaşma 
kontenjanları ve Erasmus puanlarına göre, öğrenim dili ve ders uyumu 
göz önünde bulundurularak yerleştirilmeye hak kazanır.  
•Hareketliliğe katılacak öğrencilerin hibe alıp alamayacağı Ulusal Ajans 
tarafından belirlenen hibe dağıtım kuralları ve üniversitemize tahsis 
edilen hibe miktarına göre belirlenir.
•Öğrencilerimizi değişim dönemlerine hazırlamak için her yıl düzenli 
olarak oryantasyon programları düzenlenmekte ve değişim dönemleri 
öncesi ve sonrasında idari (başvuru, pasaport, vize, konaklama… vb.) 
ve akademik (öğrenim anlaşması, intibak işlemleri… vb.) konularda 
hem Altınbaş Üniversitesi hem de öğrencileri gidecekleri üniversite 
tarafından destek verilmektedir. 
 
Erasmus Staj Hareketliliği: 
•Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, tüm üniversite 
öğrencilerinin Erasmus+ Program ülkelerinde* bir işletme veya 
organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi 
kazanmak amacıyla başvurabilecekleri bir staj programıdır.
•Bu programdan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri 
öğrenimlerinin birinci yılı itibariyle faydalanabilir.  
•Öğrencilerimiz bir akademik yıl süresince, bir veya iki dönem maddi 
destek alarak lisans, yüksek lisans ve doktora programları süresince 
12’şer ay Erasmus Programı Öğrenim ve/veya Staj Programına hibeli 
veya hibesiz olarak katılabilirler. 
•Erasmus Staj Öğrencisi olmak için belirlenen kriterler ve başvuru süreci 
Erasmus Öğrenim Hareketliliği başlığında yukarıda belirtilen hususlar 
ile aynı olmakla birlikte öğrencilere bir kurumdan staj kabul mektubu 
alabilmeleri için ek süre tanınmaktadır. 
•Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında başvuru ve başarı kriterlerini 
sağlayan adaylar için özgeçmiş oluşturma, iş başvurusu vb. atölye 
çalışmaları düzenlenmekte, staj yeri arama hususunda ilgili kaynaklara 
yönlendirilerek destek verilmektedir. 
•Öğrencilerimizi değişim dönemlerine hazırlamak için her yıl düzenli 
olarak oryantasyon programları düzenlenmekte ve değişim dönemleri 
öncesi ve sonrasında idari (başvuru, pasaport, vize, konaklama… vb.) 
ve akademik (öğrenim anlaşması) konularda hem Altınbaş Üniversitesi 
hem de staj yapacakları kurum tarafından destek verilmektedir. 
* Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, 
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Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, 
Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, 
Malta, Norveç, Polonya,  Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, 
Yunanistan.
İletişim için : erasmus@altinbas.edu.tr 

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
Kütüphanemiz; Koleksiyonu ve sunduğu 
bilgi hizmetleri aracılığıyla, üniversitemizin 
eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 
desteklemek, öğrencilerle öğretim 
görevlilerimizin akademik program 
ve bilimsel araştırmalarından doğan 
bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
hizmet vermektedir.  Üniversitemizin 
farklı yerleşkelerinde nitelik açısından 
zengin koleksiyonları ile Mahmutbey 
Merkez Kütüphane, Bakırköy Yerleşkesi Şube Kütüphanesi, Gayrettepe 
Yerleşkesi Şube Kütüphanesi, Gaziosmanpaşa Medical Park Hastanesi 
Yerleşkesi Şube Kütüphanesi ve MYO Yerleşkesi Şube Kütüphanesi 
olmak üzere 5 ayrı yerde hizmet vermektedir.  Beş şubede ortalama 
haftalık 65 saat hizmet verilmekte olup, Merkez Kütüphanemiz 7/24 
kullanıcıya açıktır.  Sistemli ve sürekli bir gelişme sürecini benimseyen 
kütüphanemiz, 60 binin üzerinde basılı kitap sayısı ve çeşitli formattaki 
bilgi kaynakları ile üniversitemizin çağdaş ve öğrenci odaklı eğitim 
sürecinin etkin destekçisi olarak hizmetlerini sürdürmektedir. E-kitap veri 
tabanlarına aboneliklerimizle, genel olarak kütüphanemizde 2 milyonun 
üzerinde çevrim içi kaynağa erişim mümkündür. Çeşitli konularda 26 
veritabanı, 400’ün üzerinde basılı dergi ve 16 adet basılı günlük gazete 
aboneliğimiz bulunmaktadır. Ayrıca, görsel-işitsel çalışma alanında 
kullanılmak üzere film ve belgesellerden oluşan binin üzerinde DVD 
koleksiyonumuz mevcuttur. Merkez kütüphane ve şube kütüphanemiz 
içinde/dışında farklı kapasitelerde ve farklı sayılarda grup çalışma 
odaları bulunmaktadır. Ayrıca; ödünç verme, güncel bilgi duyurusu, 
fotokopi ve tarayıcı hizmeti, kablosuz internet, kütüphane oryantasyon 
programları, bireysel kullanıcı hizmeti, veritabanı eğitimleri vb. okuyucu 
hizmetleri verilmektedir. Görme engelli öğrenciler için kütüphanede 
ayrı bir bölüm oluşturulmuş; Windows Eye ve Eye-Pal gibi gerekli 
donanımlar tedarik edilmiştir. Kütüphanemiz; geleneksel kütüphane 
hizmetlerini, en yeni ve ileri teknolojik gelişmelerle desteklemekte; 
ödünç verilen iPadler, Deep Knowledge uzaktan erişim portalı ve Mobil 
Cep Kütüphanem uygulaması ile kullanıcılarının elektronik ortamda da 
bilgiye erişimlerini sağlamaktadır. İletişim için : kutuphane@altinbas.edu.tr
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KİTABEVİ
Mahmutbey Kampüsünde A blok -1. katta bulunan kitabevinde hazırlık 
ve lisans programı ders kitaplarının yanı sıra ithal İngilizce kitaplar, 
Türkçe popüler yayınlar, Türk ve Dünya sanatı ile ilgili yayınlar ve kırtasiye 
malzemeleri satışı yapılır. Kitabevi, önceden sipariş edildiğinde isteyip 
de bulunamayan kitapları da temin etmektedir.
  

ÖĞRENCİ KONUKEVİ
Altınbaş Üniversitesi öğrenci konukevi 
öğrencilerin tüm gereksinimlerine cevap 
verecek şekilde tasarlanmıştır. 389 yatak 
kapasiteli öğrenci konukevi binası Altınbaş 
Üniversitesi Mahmutbey yerleşkesine 2 
dakika (250 metre) yürüme mesafesinde 
bulunmaktadır. Bir, iki, üç ve dört kişilik 
seçenekleri bulunan odalarının her 
birinde kişiye özel çalışma masası, giysi 
dolabı, buzdolabı, telefon, banyo ve tuvalet 

mevcuttur. Konukevimizde, ayrıca ortak kullanıma açık etüt odası, bilgisayar 
salonları, yemekhane, kafeteryalar, spor salonu, televizyon odası, dinlenme 
salonu, bavul odası/depo alanı, çamaşırhane ve sağlık merkezi yer alır.
Öğrenci Konukevimizde 24 saat güvenlik ve internet hizmeti de sağlanır. 
Konukevimizde acil durumlarda ve öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu her an 
onlara yardım edecek sorumlular ve refakatçiler görev alır. Konukevi için 
sözleşmeler yıllık yapılmaktadır.
  
Öğrenci Konukevi yeni öğrenci başvurusu: Üniversitemize yeni kayıt 
yaptıracak öğrenciler için Öğrenci Konukevi başvuruları web sitemiz 
üzerinden “Konukevi Başvurusu” linki tıklayarak yapılır. Kontenjan sınırlı 
olduğu için yerleştirmeler başvuru sırasına göre yapılır. Ancak şehir dışından 
olan ve şehrin uzak noktalarından gelen ve öğrencilerimize öncelik tanınır.
Tel: 0212 447 45 00

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) öğrencilerin sağlık, kültür 
ve spor alanlarında gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmet 
vermektedir.  Öğrencilerin sağlık, psikolojik danışmanlık gibi temel 
ihtiyaçlarıyla birlikte  zihinsel, fiziksel ve kültürel gelişimlerine, yetenekleri 
ve kişilikleri doğrultusunda ilerlemelerine  bir bütün halinde katkıda 
bulunur.
SKS, kültürel ve sportif etkinliklerle öğrencilerimizi akılcı ve katılımcı 
yöntemlerle zihinsel ve fiziksel açılardan geliştirmeyi amaçlar. 
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Öğrencilerin ilgi alanlarına ve 
yeteneklerine yönelik öğrenci kulüpleri 
kurma, etkinlikler organize edip bu 
etkinliklere katılma, spor müsabakalarına 
yönlendirme gibi yöntemlerle onları teşvik 
eder ve onlara gerekli desteği sağlar.
Birim, üniversitenin çalışanlarının ve 
öğrencilerinin sağlık, kültür ve spor 
konularında danıştığı ve destek aldığı 
bir merkezdir. Talep ve sorularınız için 
sks@altinbas.edu.tr adresine e-posta 
gönderebilirsiniz.

Öğrenci Konseyi
Öğrenci Konseyi, üniversite yönetimi ile öğrenciler arasında bağ kurarak 
öğrencilerin demokratik şekilde üniversite yönetimine katılmasını sağlar. 
Öğrenci Konseyi Başkanı, Üniversite Senatosu toplantılarına katılarak 
görüş ve önerilerini üniversite yönetimiyle paylaşır. 
Üniversitenin her alanda gelişmesine katkıda bulunmak, öğrencilerin 
görüş ve isteklerini üniversite yönetim organlarına iletmek ve 
öğrencilerin sorunlarının çözümüne yardım etmek Öğrenci Konseyinin 
başlıca görevleridir. Öğrenci Konseyi seçimleri iki yılda bir YÖK’ün 
belirlediği takvime uygun olarak gerçekleştirilir.

Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci kulüpleri, öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlayacak, 
paylaşım ve dayanışma ruhlarını teşvik edecek etkinlik odaklarıdır. 
Üniversitemizdeki öğrenci kulüpleri, öğrencilerimizin eğitim ve 
talepleri doğrultusunda kendi iradeleriyle oluşturulur. Müzik, spor, 
sanat, girişimcilik gibi pek çok alanda faaliyet gösteren kulüplerimiz 
öğrencilerimizi hem iş hayatına hazırlar hem de sosyal ve kültürel 
gelişimlerini zenginleştirir. Dileyen tüm öğrencilerimiz ilgi alanları 
doğrultusunda kulüp kurma özgürlüğüne sahiptir.

Kampüs İçi Çalışma Olanakları
Üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimize eğitimleri 
sırasında üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kısmi zamanlı 
olarak çalışma imkânı verilir. Öğrencilerimiz ayda 40 saat çalışabilir. 
Çalışma karşılığı verilen saatlik ücret her akademik yılbaşında Mütevelli 
Heyeti tarafından belirlenir. Başvurular ve programın işleyişine 
ilişkin tüm süreçler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 
sürdürülür.
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Sağlık Hizmetleri Birimi
Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Birimi, öğrencilerin ve çalışanların 
hastalıklarını tedavi etmek ya da 
ettirmek için  profesyonelce hizmet veren 
mesleğinde yetkin  doktor ve hemşirelerden 
oluşmaktadır. Üniversitemizin sağlık 
birimine öğrenciler ile akademik ve idari 
kadroda bulunan tüm personel ihtiyaç 
duydukları durumlarda hiçbir ücret 
ödemeden başvurabilir. Birime başvuran 

kişiler muayene, ayakta tedavi ve gerektiği durumlarda acil müdahale 
hizmetlerinden faydalanabilir;  gerekli hallerde tam teşekküllü bir sağlık 
kuruluşuna yönlendirilirler.

Birimimiz Üniversitemizin 3 Yerleşkesinde hizmet vermektedir.
Mahmutbey Yerleşkesi: A Blok 0. Kat
Tel: (0 212) 604 01 00-Revir Dahili: 2206-2308
Bakırköy Yerleşkesi: Revir, yerleşkenin giriş katındadır.
Tel: (0212 )709 45 28-Revir Dahili:5064
Gayrettepe Yerleşkesi: Revir, yerleşkenin alt katındadır.
Tel:  (0212) 373 59 00

Psikolojik Destek Birimi
Psikolojik Destek Birimi, Altınbaş Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının 
karşılaştıkları kişisel ve ilişkisel sorunlar, kaygı, depresyon, yaşamsal 
zorluklar, uyum ve adaptasyon problemleri vb. konularla ilgili destek 
sağlar. Bu amaç doğrultusunda birimimiz, bireysel görüşmeler 
ve grup çalışmaları yapar, bireysel, sosyal ve akademik becerileri 
geliştirmeye, karşılaşılan veya 
karşılaşabilecek sorunların 
üstesinden daha kolay 
gelinmesine yardımcı olur.  
Görüşmeler yaklaşık 45 dakika 
sürer. Görüşmelerin zamanına, 
sıklığına ve kaç hafta süreceğine 
danışanla birlikte karar verilir. 
Görüşmelerde GİZLİLİK İLKESİ 
esastır. Seanslar süresince 
verilen bilgiler ve paylaşımlar, 
danışanların izni olmadan kesinlikle başka bir kişi ve/veya kurumla 
paylaşılmaz. Birimimizde tüm hizmetler ücretsizdir. 
Birimimiz Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde hizmet vermektedir. 
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Psikolojik Destek Birimi, acil durumlar dışında randevu sistemi ile çalışır. 
Randevu almak için web sitemizde Psikolojik Destek Birimi başlığı altında, 
Başvuru/Randevu kısmındaki formun doldurulması gerekmektedir. 
Sorularınız için psikolojikdestek@altinbas.edu.tr adresine e-posta 
gönderebilirsiniz.

Engelsiz Altınbaş Birimi
Engelsiz Altınbaş Birimi üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan 
engelli öğrencilerimizin akademik, idari, fiziksel, psikolojik ve sosyal 
ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik 
çalışmalarda bulunan bir birimdir. Birimimizce engelli öğrencilerimize 
yönelik üniversite içinde yapılacak düzenlemeler tespit edilir ve buna 
yönelik girişimlerde bulunulur. Bu düzenlemeler fiziki koşullar, akademik 
uygulamalar, sosyal etkinlikler gibi çeşitli alanlarda engelli öğrencilerin 
erişilebilirliklerinin artırılmasına yöneliktir. Engelsiz Altınbaş Birimi’nin 
hedefi üniversitemizde tüm öğrencilere sunulan imkânlara erişimde 
fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır.
Üniversitemize kayıt yaptıran tüm engelli öğrenciler birimimize 
doğrudan başvurarak ya da web sitemizde Engelsiz Altınbaş 
Birimi başlığı altında bulunan başvuru formunu doldurarak birimin 
hizmetlerinden yararlanabilirler. Birim Mahmutbey Yerleşkesi A Blok 0. 
katta bulunmaktadır. 
Talep ve sorularınız için engelsizaltinbas@altinbas.edu.tr adresine 
e-posta gönderebilirsiniz.

BURSLAR
Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 93’ü çeşitli oranlarda burslu 
öğrenim görür. Altınbaş Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına 
yerleşen öğrencilerin yararlanabileceği çeşitli burs olanakları 
sunulmaktadır. Burslar ve kapsamları aşağıda yer almaktadır.

ÖSYM Bursu
Üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, ÖSYM 
tarafından yerleştirilecekleri programlarda belirlenen 
burs oranlarıyla eğitim görmeye başlar.
•Tam burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, 
öğrenim ücretinin tamamından
•% 75 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, 
öğrenim ücretinin dörtte üçünden
• % 50 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, 
öğrenim ücretinin yarısından
• % 25 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler ise öğrenim ücretinin 
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dörtte birinden muaf olurlar.
Burslar, programın öğrenim süresince devam eder, öğrenim dili 
İngilizce olan burslu programları kazanan öğrenciler için burs, İngilizce 
Hazırlık Programını da kapsar. Üniversitemize dikey geçiş yoluyla gelen 
öğrencilerin normal eğitim-öğretim süreleri ise intibak ettirdikleri sınıf 
göz önüne alınarak belirlenir. Bu sürelerin aşılması durumunda burs 
oranı, ilk yıl giriş oranının %80’ine, ikinci yıl için %50’sine düşer. Üçüncü 
yıla uzama durumunda burs tümüyle kesilir.

Altınbaş Üniversitesi Bursu:
LYS yerleştirme puan türü sıralamasında ilk 2000 arasında yer alan ve 
Altınbaş Üniversitesine yerleştirilen öğrenciler ayda 1.000 TL destek 
bursu almaya hak kazanır. Destek bursu, öğrencilerin eğitimlerini 
başarıyla sürdürmeleri koşuluyla normal öğrenim hayatları boyunca 
yılda 9 ay süreyle verilir. Bu öğrencilere ayrıca bir dizüstü bilgisayar 
hediye edilir.

Onur (Başarı) Bursu:
İngilizce Hazırlık Programından sonraki her akademik yıl sonunda, o yıl 
için kayıtlı oldukları fakülte veya bölüm programında belirtilen normal 
ders yükünü almış olup, aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış 
ve genel not ortalamaları 3.50 ve üstünde olmak koşuluyla, fakülte 
veya bölümlerinin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında dereceye giren 
öğrencilere izleyen eğitim-öğretim yılı boyunca Onur Bursu verilir.

Onur bursunun dağılımı aşağıdaki tabloya göre yapılır.

Spor ve Sanat Başarı Bursları:
•Resim, heykel, sinema ve klasik batı müziği dallarında uluslararası 
yarışmalarda ilk üç dereceye giren öğrencilerden, tercih döneminden 
önce Altınbaş Üniversitesi Burs Komisyonuna başvuru yapıp, kabul 
edilenler;
•Çeşitli spor ve sanat dallarında Altınbaş Üniversitesi adına üniversiteler 
arası yarışmalara katılarak ulusal veya uluslararası ilk üç dereceye 
girmiş;

Derece

Sınıf Birincisi Ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin  %100’ünü ödemez.

Ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50’sini ödemez.

Ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25’ini ödemez.

Sınıf İkincisi

Sınıf Üçüncüsü

Burs Oranı
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•Olimpik branşlarda A, Genç ve Ümit Milli olan, uluslararası spor 
organizasyonlarında ülkemizi temsil etmiş öğrencilere verilecek burstur.

Şehit Bursu:
Her yıl senato tarafından belirlenen programlarda, 3 lisans ve 3 ön 
lisans olmak üzere, toplam 6 öğrenciye Şehit Bursu verilir. 2017-
2018 akademik yılı için şehit bursu verilecek olan lisans ve ön lisans 
programları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Lisans programları: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı (bir öğrenci), Hukuk Fakültesi 
(bir öğrenci) ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği Programı (bir öğrenci)
Ön lisans programları: Meslek Yüksekokulu Adalet Programı (bir 
öğrenci), Çocuk Gelişimi Programı (bir öğrenci) ve Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı (bir öğrenci)
Şehit Bursu ile ilgili detayları web sitemizde yer alan Burs Yönergemizde 
bulabilirsiniz.

Kardeş İndirimi:
Altınbaş Üniversitesi Burs Yönergesinin 9. maddesi kapsamında; 
Altınbaş Üniversitesi ön lisans ve/veya lisans programlarında aynı anda 
kayıtlı kardeş öğrencilerimiz kardeş indiriminden faydalanabilir.
Kardeş indirimi sadece eğitim ücreti için geçerlidir ve her yeni akademik 
yılda yenilenmesi gerekir.
Kardeş indirimi başvurusunun her akademik yılın başında ders ekleme-
bırakma süresi sonuna kadar yapılması gerekmektedir.
Başvuru sahiplerinin kardeş olduklarını belgeleyen evraklar (vukuatlı 
nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi) ile Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığına başvuru yapmaları zorunludur.
Kayıt döneminde indirimsiz ödeme yapılmış ise başvurunun uygun 
bulunmasından sonra indirim oranında iade yapılır.

TEMEL İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
Temel İngilizce Bölümü Sistemi 
•Hazırlık okulu A1, A2, B1 ve B2 olmak üzere dört seviyeden oluşmaktadır. 
Hazırlık programında modüler sistem uygulanmaktadır. Her modül 
8 haftalık periyotlardan oluşur. Bir akademik yılda, yaz okulu da dahil 
olmak üzere 5 modül vardır. 
•Haftalık ders saati 25’tir. 
•Seviye tanımları aşağıdaki gibidir:
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A1 (Elementary) / Temel
Bu seviyedeki bir öğrenci basit konuların ana fikrini ve konuşmalardaki 
basit bilgileri anlayabilir. Temel bildirimleri, talimatları ve bilgileri 
anlayabilir. Basit seviyedeki formları doldurup, zaman, tarih ve mekanı 
içeren notlar yazabilir.

A2 (Pre-Intermediate) / Orta Öncesi
Bu seviyedeki bir öğrenci bilindik bir bağlamda basit olarak görüşlerini 
ve ihtiyaçlarını ifade edebilir. Bilinen bir alandaki açık ifadeleri anlar, 
bilinen konulardaki metinleri, basit kitapları ve işaretleri anlayabilir. 
Form doldurabilir ve kişisel bilgilerin bulunduğu kısa metinler ve 
e-postlar yazılabilir.

B1 (Intermediate) / Orta Düzey
Bu seviyedeki bir öğrenci sınırlı bir biçimde soyut, kültürel konularda 
fikir beyan edebilir, bilinen bir alanda yapılan tavsiyeleri anlayabilir, 
anonsları ve talimatları anlayabilir. Sıradan, günlük olaylar içeren 
makaleleri ve bilinen bir konu hakkındaki yeni bilgileri genel anlamıyla 
anlayabilir. Metinler yazabilir ya da bilindik konularda notlar alabilir.

B2 (Upper-Intermediate) / Orta Üstü Düzey
Bu seviyedeki bir öğrenci bilinen bir konuyu rahatlıkla anlayabilir ya 
da konuşma yapabilir ve birçok farklı konuda iletişim kurabilir. Yazılı 
metinle ilgili bilgileri hızlıca gözden geçirip, detaylı bilgi ya da tavsiyeleri 
anlayabilir. Birisi konuşurken not alabilir ya da farklı biçimlerde metinler 
yazabilir.

Modül İçi Değerlendirme 
Öğrencilerden derse aktif katılım beklenir. Modül boyunca, seviyeye 
uygun ödevler verilir ve sınıf içi aktiviteler yapılır. Bu ödev ve sınıf içi 
aktiviteler aşağıdaki gibidir: 
•Konuşma ve yazma portfolyo ödevleri
•Ödevler (hafta içi, hafta sonu ödevleri ve online ödevler)
•Quizler
•Sınıf Projesi 
Bu ödev ve aktivitelere ek olarak, her modülde 1 ara sınav yapılır. Ara 
sınavlar okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçer. 

Modül Sonu (Final) Sınavına Girme Koşulu 
•Modül sonu final sınavları okuma, dinleme, yazma ve konuşma 
becerilerini ölçer.
•Her modülün sonunda yapılan final sınavına girebilmek için, modül 
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boyunca uygulanan ödev, sınıf içi aktiviteler 
ve ara sınavlardan %65 başarı sağlamak ve 
devamsızlık limitini aşmamış olmak gerekir. 
•Final sınavında %60 başarı gösteren 
öğrenciler, bir üst seviyeye geçerler. 
•Devamsızlık limiti, her çeyrekte, yapılan 
ders saatine göre değişiklik gösterebilir. 
Çeyrek boyunca yapılan tüm ders saatinin 
%20’si, devamsızlık limiti olarak hesaplanır.  
•Puanlamada değişiklik olabilir.

Yeterlik Sınavı 
İngilizce yeterlik sınavı, her akademik yıl başında ve güz, bahar ve yaz 
dönemleri sonunda olmak üzere, bir akademik yılda dört kere yapılır. 
Güz, bahar ve yaz dönemi sonlarında yapılan yeterlik sınavına, sadece 
B2 düzeyinde modül boyunca %65 başarı göstermiş ve devam sınırını 
aşmamış öğrenciler girebilirler. Yeterlik sınavında %60 başarı gösteren 
öğrenciler, fakültelerine geçerler. Yeterlik sınavı okuma, dinleme, yazma 
ve konuşma becerilerini ölçer.   

Temel İngilizce Hazırlık Programı Devam Şartları 
İngilizce Bölümünde öğrencilerin derslere %80 katılımı beklenir. %20
’lik devamsızlık limitini aşmış öğrenciler final sınavına giremezler. Sağlık 
sorunu nedeniyle yapılan devamsızlıklarda sağlık raporunun 3 iş günü 
içerisinde Fakülte Sekreterliğine sunulması gerekir. Sağlık raporları 
yönetim kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde değerlendirilir. 
Devamsızlıklar ile ilgili sunulan raporlar; vefat (belgelendirmek kaydıyla), 
ameliyat, devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ve devlet 
hastanesinden alınmış 4 günü aşan raporlar dışında değerlendirmeye 
alınmamaktadır. Bu kapsama giren, özel hastaneden alınmış raporların, 
devlet hastanesinden onaylanması gerekmektedir. 

Öğrenci Sorumlulukları 
•Derslere aktif olarak katılmak
•Derslere kitap, kalem, defter gibi ders araç-gereçlerini getirmek
•Ödevleri vaktinde teslim etmek
•Ders başlama saatinde sınıfta olmak 
•Ödevlerin son teslim tarihini takip etmek 
•Sınıf içerisinde ya da e-posta yoluyla yapılan duyuruları takip etmek. 
Okutman ya da seviye koordinatörü öğrencileri bireysel olarak 
bilgilendirmek zorunda değildir. 
•Ödevden alınacak not ödevin içeriğine bağlıdır. Ödevin teslim edilmiş 
olması tam not alınacağı anlamına gelmez. 
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•Yazma ödevinde kopya çektiği tespit edilenler hakkında disiplin işlemi 
başlatılır. Öğrenci ödevden “0”alır. 

Telafi Sınavları ve Telafisi Olmayan Sınavlar
•Geçerli bir sağlık raporu ibraz edildiği takdirde, öğrenciler kaçırdıkları 
ara sınavların ve final sınavlarının telafisini alabilirler. 
•Sınav telafisi için, sağlık raporlarının, rapor bitiş tarihinden itibaren 
3 iş günü içerisinde, üniversite doktoruna onaylatıldıktan sonra, 
Fakülte Sekreterliğine (9. Kat, Mine Kanap Güngör) teslim edilmesi 
gerekmektedir. Belirtilen süre içinde ibraz edilmeyen raporlar 
değerlendirmeye alınmaz ve öğrenciye telafi sınavı verilmez. 
•Sınıf içinde verilen yazma ödevlerini kaçıran öğrenciler, geçerli sağlık 
raporu getirdikleri takdirde telafi alırlar. Eve verilen yazma ödevleri, son 
teslim tarihinden geç bir tarihte teslim edilirse, öğrenci eksik puan alır. 
•Yeterlik sınavının telafisi yoktur. 

2017-2018 Akademik Yılı İngilizce Seviye Belirleme Sınavı
2017-2018 akademik yılında, hazırlık programının zorunlu olduğu 
bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerimiz için İngilizce seviye belirleme 
sınavı 05.09.2017 tarihinde yapılacaktır. Seviye belirleme sınavı saat 
10.00’da başlayacaktır. Sınava girecek öğrencilerin en geç 09:30’da 
web sitesinde duyurulacak olan dersliklerde hazır bulunmaları 
gerekmektedir. Seviye belirleme sınavının sonucu 06.09.2017 tarihinde 
Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. 

2017-2018 Akademik Yılı İngilizce Yeterlik Sınavı
Seviye belirleme sınavında B1 düzeyi üzeri çıkan öğrencilerimiz 
07.09.2017 tarihinde İngilizce yeterlik sınavına gireceklerdir. İngilizce 
yeterlik sınavında %60 başarı gösteren öğrencilerimiz hazırlık 
okumadan fakültelerine geçebileceklerdir. Yeterlik sınavı saat 09.30’da 
başlayacaktır. Sınav yerleri web sitesinde duyurulacaktır. Yeterlik 
sınavına girecek öğrencilerimizin en geç saat 09:00’da sınav salonunda 
hazır bulunmaları gerekmektedir. 

YERLEŞKELERİMİZ
Mahmutbey Yerleşkesi
Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar - İstanbul
Gayrettepe Yerleşkesi
Büyükdere Caddesi Yazarlar Sokak No:36  Esentepe -İstanbul    
Bakırköy Yerleşkesi
Kartaltepe Mah. İncirli cad. No:11 Bakırköy-İstanbul
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MAHMUTBEY YERLEŞKESİNE ULAŞIM 
ASSEL TUR ÜCRETLİ SERVİS İMKANI
Üniversitemizde her gün 15 dakikada bir arayla Mahmutbey Kampüsten 
Yenibosna’ya –  Yenibosna Metrobüs Durağından hareketle Mahmutbey 
Kampüsüne Assel Tur Servis hizmeti verilmektedir. (15 dakikada bir) 
Mahmutbey Kampüsünden her saati 45 geçe hareketle Ayvansaray, 
Mecidiyeköy ve Beşiktaş İskele’ye- Beşiktaş İskele durağından hareketle, 
Mecidiyeköy ve Ayvansaray Mahmutbey Kampüsüne Assel Tur 
Servis hizmeti verilmektedir. (1 saatte bir) Mahmutbey Kampüsünden 
hareketle Mahmutbey metro durağına – Mahmutbey metro durağından 
Mahmutbey Kampüsüne Assel Tur Servis hizmeti verilmektedir. (Belli 
saatlerde her 10 dakikada bir) Mahmutbey Kampüsünden hareketle 
Bakırköy durağına – Bakırköy durağından Mahmutbey Kampüsüne 
Assel Tur Servis hizmeti verilmektedir. 
(1 saatte bir) Assel Tur Servis hizmetinden yararlanmak için D Blok Zemin 
kattaki Assel Tur Ofisinden assel kart temin etmeniz gerekmektedir. 
Assel karta ücret dolumu günlük, aylık ve yıllık olarak yapabilirsiniz.

İETT HATLARI
97 E Kemerburgaz – Marmaray hattı
98 M İstoç – Bakırköy hattı
141 M  KSS  Hastanesi- Mecidiyeköy hattı

TRAMVAY HATLARI
Kabataş’tan kalkan tramvayla, Karaköy-Eminönü-Sirkeci-Sultanahmet-
Aksaray-Topkapı hatlarını kullanarak Bağcılar’a gelip minibüs ya da 
taksi ile üniversiteye ulaşabilirsiniz.

METROBÜS HATLARI
Anadolu yakasından Söğütlüçeşme, Avrupa yakasından Zincirlikuyu 
ve Avcılar’dan hareket eden metrobüs ile Yenibosna durağına gelerek, 
İSTOÇ istikametine giden minibüs ya da otobüslerle 
üniversiteye ulaşabilirsiniz.

MARMARAY
Anadolu yakasından Marmaray ile Kazlıçeşme’ye 
gelinerek, Kazlıçeşme’den 97E numaralı İETT 
otobüsü ile üniversiteye ulaşabilirsiniz.

MİNİBÜS HATLARI
Şirinevler-Giyimkent Hattı: (Şirinevler, 
Yenibosna, Beşyol, Radar, Bağlar Mah, Güneşli, 
Evren Mah, 212 AVM, Üniversite, Çetaş, Fatih 
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Mah, Yavuz, Yüzyıl Köprüsü, Oto Center, Tekstilkent, Giyimkent)
Bakırköy Adliyesi-İstoç Hattı: (Bakırköy Adliyesi, Bahçelievler Mah.(Ömür 
Plaza),Haznedar, Çamlıkahve, Parseller, Bağcılar Meydan, Papaz Köprüsü, 
Güneşli Meydan, Evren, 212 AVM, Üniversite, İstoç)
Bağcılar Devlet Hastanesi-İstoç Hattı: (Bağcılar Devlet Hastanesi, Bağcılar 
Meydan, Papaz Köprüsü, Güneşli, Evren Mahallesi, 212 AVM, Üniversite, İstoç)
Şirinevler-İstoç Hattı: (Şirinevler, Yenibosna, Beşyol, Radar, Güneşli 
Meydan, Hürriyet, 212 AVM, Üniversite, İstoç)
Bakırköy Meydan-Hacıbostan Hattı: (Bakırköy Meydan, İncirli Caddesi, 
E-5, Şirinevler, Mahmutbey Caddesi, Kocasinan Merkez, Bağcılar 
Belediyesi, Güneşli Meydan, Evren Mahallesi, 212 AVM, Üniversite, 
Hacıbostan)

ARAÇ İLE ULAŞIM
Üniversite TEM otoyoluna yaklaşık 400 metre mesafededir. Ankara 
istikametinden gelişte Güneşli istikametini gösteren oktan itibaren sağa 
girilmeli, İSTOÇ ve Üniversite yönlendirme yazıları takip edilmelidir. 
Edirne istikametinden gelişte, Mahmutbey gişelerinden geçtikten sonra 
Mahmutbey yönlendirme okundan sağa giriş yapılmalıdır. Üniversite 
binası yolun güneyinde bulunmaktadır.

GAYRETTEPE YERLEŞKESİNE ULAŞIM
İETT HATLARI
29 Ş İstinye Dereiçi – Şişli
41 AT Ayazağa – Davutpaşa Yıldız Teknik Üniversitesi
59 A İstinye Dereiçi – Şişli
59 C Arnavutköy- Mecidiyeköy
59 H Hareket Sitesi – Şişli
59 K Fatih Sultan Karayolları – Şişli
59 N Fatih Sultan Mehmet  – Şişli
59 R Rumeli Hisarüstü – Şişli
59 S Levazım – Şişli
59 UÇ Uçaksavar – Şişli
64 Ç Kağıthane / Çeliktepe – Şişli
65 G Kağıthane /Gültepe – Şişli
DT1 Ortaköy Dereboyu - Taksim

METROBÜS HATLARI
Anadolu yakasından Söğütlüçeşme, Avrupa yakasından Avcılar’dan 
hareket eden Metrobüs ile Zincirlikuyu durağında inilir. 5 dakikalık 
yürüme mesafesindedir.

MİNİBÜS HATLARI
Beşiktaş istikametinden Sarıyer istikametine giden minibüslere binilip 
Zincirlikuyu durağında inilir. 5 dakikalık yürüme mesafesindedir.
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MARMARAY VE METRO HATLARI
Anadolu yakasından Marmaray ile Yenikapı’ya gelinerek Yenikapı-
Hacıosman metro hattına binilip Zincirlikuyu metro durağında inilir. 
Esentepe çıkışı takip edilir. Yerleşkeye 1 dakikalık yürüme mesafesindedir.

ARAÇ İLE ULAŞIM
Anadolu yakasından gelişte Boğaziçi köprüsü  E-5 üzerinden gelinip 
Zincirlikuyu sapağından çıkılmalıdır. BP benzin istasyonu önünden sağa 
dönülmelidir. Edirne istikametinden gelişte ise E-5 üzerinden gelinip 
Zincirlikuyu sapağından çıkılmalıdır. Yerleşkemiz, Gayrettepe metro 
istasyonu Esentepe çıkışından sonraki ilk sağdaki sokak içerisindedir.

BAKIRKÖY YERLEŞKESİNE ULAŞIM
İETT HATLARI
98 A Göztepe Mahallesi - Bakırköy
98 M İSTOÇ - Bakırköy
98 MB Mehmet Akif Mahallesi - Bakırköy
98 B Yenibosna Kuyumcukent - Bakırköy
98 G Esenler Giyimkent/Turgut Reis - Bakırköy
98 D Yeni Mahalle Metro/Ateştuğla - Bakırköy
98 Y Esenler Giyimkent/Yüzyıl Mahallesi - Bakırköy
98 İ Atakent Mahallesi/Halkalı - Bakırköy
98 S K.S. Süleyman Hastanesi - Bakırköy
76 Beylikdüzü - Bakırköy
76 B Avcılar Cihangir Mahallesi - Bakırköy
146 Boğazköy – Bahçeşehir - Bakırköy
76 C Büyükçekmece - Bakırköy
76 Y İhlas Marmara Evleri - Bakırköy
76 İ Ispartakule Bizimevler - Bakırköy
79 B Kayaşehir - Bakırköy
73 B Florya - Bakırköy
E-57 Esenkent Bahçeşehir - Bakırköy
98 H Başakşehir Motrokent - Bakırköy
98 Başakşehir 4. Etap - Bakırköy
89 YB Atakent Mahallesi - Bakırköy
94 A Beyazıt - Bakırköy
94 Y Yeşilpınar - Bakırköy
98 T Atakent Mahallesi - Bakırköy
98 TB Küçükçekmece Fatih Mahallesi - Bakırköy
MR 30 Basın Sitesi - Kazlıçeşme Marmaray - Bakırköy Meydanı’ndan geçer
71 T Ataköy – Taksim - Bakırköy Meydanı’ndan geçer
72 T Yeşilköy – Taksim - Bakırköy Meydanı’ndan geçer

İDO HATTI
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy
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METRO HATLARI
M1A Yenikapı-Havalimanı metro hattını kullanan kişiler İncirli 
veya  Bahçelievler durağında inerek İETT veya dolmuşlarla ulaşım 
sağlayabilirler.

METROBÜS
34C Beylikdüzü - Cevizlibağ 
34G Beylikdüzü - Söğütlüçeşme 
34T Avcılar - Topkapı 
34 Avcılar - Zincirlikuyu 
34AS Avcılar - Söğütlüçeşme 
34BZ Beylikdüzü - Zincirlikuyu 
Metrobüs hattını kullanan kişiler İncirli ve Bahçelievler durağında inerek 
İETT veya dolmuşlarla ulaşım sağlayabilirler.

SARI DOLMUŞ HATLARI 
Taksim - Bakırköy
Yenikapı - Bakırköy
Aksaray - Bakırköy
Topkapı - Bakırköy
Son durakta indikten sonra 2 dakika yürüme mesafesindedir.

DOLMUŞ MİNİBÜS HATLARI 
Topkapı – Davutpaşa – Tozkoparan – Merter - Marmara Forum - 
Bakırköy Adliye - Bakırköy Meydan
İncirli Metro & Metrobüs - Bakırköy Meydan
Mahmutbey - Bakırköy
İSTOÇ - Bakırköy
İkitelli - Bakırköy
Güneşli - Bakırköy
Şirinevler – Bahçelievler – Yayla - Bakırköy
Son durakta indikten sonra 2 dakika yürüme mesafesindedir.

ARAÇ İLE ULAŞIM:
Üniversitemiz Bakırköy Kampüsü  E5 kara yoluna yaklaşık 1,5 km 
mesafededir. Ankara, Edirne ve sahil yolu istikametinden gelişte, 
Bakırköy tabelaları ve üniversitemiz Bakırköy Kampüsü yönlendirme 
yazıları takip edilmelidir. 

Üniversitemiz Bakırköy Kampüsü İncirli Caddesi üzerinde olup Bakırköy 
meydanına 2 dakika yürüme mesafesindedir. Araçla gelen misafirlerimiz 
için üniversitemiz Bakırköy kampüsünde ücretli olarak yaklaşık 350 araç 
kapasiteli otoparkımız mevcuttur.
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