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Bir asırı aşkın 
deneyimini 
bugünün çağdaş 
teknolojisiyle 
birleştiren 
Üniversitemiz, 
kültürel ve 
ekonomik
yapıya katma 
değer
üretecek öğrenciler 
ve araştırmacılar 
yetiştirme 
çalışmalarını 
bütün hızıyla 
sürdürmektedir.
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Değerli Çalışma Arkadaşlarım ve Sevgili Öğrencilerim,

Yıldız Teknik Üniversitesi olarak, üniversiteye hizmetin ülkeye hizmet olduğunun 
bilinci içerisinde, tüm iç ve dış paydaşlarımızla beraber bilimsel bir yaklaşım ve 
huzur ortamı içinde katma değer sağlayan projeler üretmeyi ve bilimsel, sosyal 
ve kültürel alanlarda uluslararası üniversitelerle rekabet edebilecek çağdaş bir 
dünya üniversitesi oluşturmayı amaçlamaktayız. Bu gerçekten hareketle, eğitim 
ve araştırmada nitelik ve nicelik olarak dünya standartlarını yakalamayı 
hedefleyen Yıldız Teknik Üniversitesi, nitelikli insan gücü yetiştiren ve bulunduğu 
yöreye ve topluma her anlamda katkı sağlayan modern bir üniversite olma 
yolunda ilerlemektedir. Bu bağlamda, ülkemizin toplumsal sorunlarına bilimsel 
açıdan yaklaşmanın ve onlara çözüm üretmeye çalışmanın ülke kalkınmasına 
katkıda bulunacağına inancımız sonsuzdur.

Değerli akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, derneklerimiz ve 
Vakfımız, kısaca tüm iç paydaşlarımız, hepimizin Üniversitedeki payı farklı 
olabilir, ancak paydamız tek ve ortaktır: KARŞILIKLI ANLAYIŞ, İŞBİRLİĞİ VE 
HUZUR ORTAMI İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTEMİZE ve ÜLKEMİZE KOŞULSUZ 
HİZMET! Bugüne kadar ve bundan sonra bize destek verecek olan tüm 
paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.
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Prof. Dr. Bahri ŞAHİN
Rektör
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TARİHÇE

Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi 
(1911-1922)
Vilayet nafia idarelerinin “Fen Memuru” (eski 
adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) ge-
reksinimlerini karşılamak amacıyla 1911’de 
Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris’teki 
“Ecol de Conducteur”ün müfredat programı 
esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı’na bağ-
lı bir okul olarak kurulmuş ve okula öğrenci 
kaydına 22 Ağustos 1911’de başlanmıştır.

Nafia Fen Mektebi Dönemi 
(1922-1937)
1922 ‘de okulun adı Nafia Fen Mektebi’ne 
dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926’da 2.5 
yıla ve 1931’de 3 yıla çıkarılmıştır

İstanbul Teknik Okulu Dönemi
(1937-1969)
19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 

Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3074 
sayılı Yasa ile Nafia Fen Mektebi lağvedile-
rek yerine Teknik Okul kurulmuştur. 

2 yıllık Fen memuru ve 4 yıllık mühendislik 
bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemi-
latından, bugün de kullanılmakta olan bina-
lar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.
İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik 
dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makina 
bölümleri varken 1942 ve 1943 ders yılından 
itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mi-
marlık bölümleri açılmıştır. 

Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan 
İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik 
Okulu’nun Maarif Vekaleti’ne devri hakkında 
kanun uyarınca Nafia Vekaleti’nden alınarak 
Maarif Vekaletine bağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 07 Haziran 1949 
tarihli kararıyla Harita ve Kadastro Mühen-
disliği kurulmuş ve Türkiye’de bu dalda mü-
hendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 1949-
1950 ders yılında öğretime başlamıştır.
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ÖZGÖRÜ (VİZYON)

ÖZGÖREV (MİSYON)

Eğitim, araştırma ve kültür ortamı ile tercih edilen bir dünya üniversitesi olmak.

Evrensel değerlerle donanmış, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş yaratıcı,
girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri olan bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası
işbirliği ve dayanışma anlayışıyla, toplumun kalkınmasına ve yaşam kalitesinin
yükseltilmesine yönelik çalışmalara öncülük etmek.
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Yüzyıllık köklü geçmişi ile Türkiye’nin 
en başarılı teknik üniversitelerinden biri...
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İstanbul Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi Dönemi
(1969-1982)
03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 
sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
mileri Yasası ile özerkliği olan yüksek dere-
celi bir öğretim ve araştırma kurumu olarak 
kurulmuştur. 1971’de özel yüksekokullar 
1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan 
mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne bağ-
lanmıştır.

Yıldız Üniversitesi 
Dönemi
(1982-1992)
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka-
demisi ile buna bağlanmış olan mühendis-
lik yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendis-
lik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek 
Yüksekokulu’nun ilgili fakülte ve bölümler Yıldız 
Üniversitesi adı ile kurulmuştur. 

Yeni kurulan üniversite Fen-Edebiyat, Mühen-
dislik, Kocaeli’nde bulunan Meslek Yüksekoku-
lu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk 
İlkeleri ve İnkilap tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi 
ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi 
(1992)
03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile 
üniversitenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi ola-
rak değiştirilmiş; Mühendislik, Elektrik-Elektro-
nik, İnşaat, Makina ve Kimya-Metalurji Fakülte-
leri olarak dört fakülteye ayrılmış, ayrıca İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş; Kocaeli 
Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yük-
sekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı al-
tında örgütlenmiştir. 

Günümüzde Üniversitemiz 9 Fakülte, 2 Enstitü, 
Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yükseko-
kulu ve 17000’i aşan öğrencisi ile eğitim-öğre-
timini sürdürmektedir.
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YILDIZ KAMPÜSÜ

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri  Mühendisliği Bölümü
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Bölümü
İşletme Bölümü
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

MAKİNE FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
Mekatronik Mühendisliği Bölümü

MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

MİLLİ SARAYLAR ve TARİHİ YAPILAR 
MESLEK YÜKSEKOKULU
Mimari Restorasyon Bölümü

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Türk Dili Bölümü
Enformatik Bölümü
Beden Eğitimi Bölümü

ENSTİTÜLER
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER 

YILDIZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Enformatik Bölümü

DAVUTPAŞA
Türk Dili Bölümü
Beden Eğitimi Bölümü
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DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ

w
w

w
.y

ild
iz

.e
du

.tr

ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Elektrik Mühendisliği Bölümü
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü (YL)
Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Bölümü
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (YL)
Fizik Bölümü
İstatistik Bölümü
Kimya Bölümü
Matematik Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

İNŞAAT FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Harita Mühendisliği Bölümü

KİMYA - METALURJİ FAKÜLTESİ
Kimya Mühendisliği Bölümü
Metematik Mühendisliği Bölümü
Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü
Biyomühendislik Bölümü

SANAT TASARIM FAKÜLTESİ
Sanat Bölümü
İletişim Tasarımı Bölümü
Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Temel İngilizce Bölümü
Modern Diller Bölümü
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GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MAKİNE FAKÜLTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER

ENSTİTÜLER
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GEMİ İNŞAATI VE 
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



17

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1967 yılında temeli atılan bölümümüz, gemi ve deniz 
teknolojisi alanlarındaki değişik iş kollarında dizayn, üretim, 
işletme ve bakım-onarım aşamalarında görev alacak Gemi 
İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisleri yetiştirmektedir. 
Öğrencilerimiz bölümümüzde açılan derslerin dışında Avrupa, 
Güney Kore ve Japonya gibi işbirliği içerisinde bulunduğumuz 
15 farklı ülkedeki üniversitelerde lisans ya da lisansüstü 
düzeyde öğrenim görme imkânlarına sahiptirler. Gemi inşaatı 
ve denizcilik sektörü ile kurulmuş olan yakın ilişkiler, eğitim 
ve araştırma faaliyetlerimize büyük katkılar sağlamaktadır. 
Bölümümüz insan ve çevre sağlığı gibi konuları ön plana 
alan yenilikçi Ar-Ge çalışmaları ile ülkemiz teknolojisine 
katkı yapmayı ve uluslararası platformlarda etkin rol almayı 
hedeflemektedir.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği; deniz araçları 
ve yapılarının tasarımı, üretimi, bakım-onarımı ve işletim 
faaliyetleri gibi birçok disiplini içeren ve yoğun bir şekilde 
uluslararası etkileşime sahip bir meslektir. 
Bölümümüz akademik kadrosu alanında yurtiçi ve yurtdışı 
deneyime sahip genç öğretim üyelerinden oluşmaktadır. 

Bölümümüz; Bilgisayar Destekli Gemi Dizaynı (CAD), 
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Gemi Mukavemeti, 
Temel İşlemler, Köprü üstü ve Makine Simülatörleri, Kontrol 
Otomasyon, Mukavemet, Gemi Makineleri Laboratuvarlarına 
sahiptir.

Lisans öğrencilerimiz edindikleri teorik bilgilerini uygulamada 
kullanmak üzere 20’şer günlük Atölye Stajı, Zorunlu Mesleki 
Staj ve Seçimli Mesleki Staj gibi stajları yapmaktadırlar.

Anabilim Dalları:
Bölümümüz Gemi İnşaatı, Gemi Hidromekaniği ve Gemi 
Makineleri anabilim dallarında 8 Profesör, 2 Doçent, 8 
Yardımcı Doçent ve 22 Araştırma Görevlisi olmak üzere 
toplam 40 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetlerini yürütmektedir. 
Bölümümüz Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme 
ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiş 
ve TS EN ISO 9001 standardına sahiptir. Ayrıca Uluslararası 
Denizcilik Örgütü’nün (IMO) STCW Kalite Standartları 
gereğince Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
tarafından İşletim Düzeyinde Uzakyol Vardiya Mühendisliği 
eğitimi (AIII/1) vermek üzere yetkilendirilmiştir.

Mezunların Çalışma Olanakları:
Mezunlarımız dizayn/tasarım büroları, tersaneler ve tekne 
imalat yerleri, bakım-onarım tesisleri, marinalar, gemi/
yat teçhizat sektörü, kamu ve özel araştırma-geliştirme 
kuruluşları, sınıflandırma (klaslama) kuruluşları, sigorta 
kurumları, diğer endüstriyel kuruluşlarda ve gemilerde uzak 
yol vardiya mühendisi olarak çalışma imkanına sahiptirler.

Tel: +
90 0212 383 2848

Faks: +
90 0212 383 3021

E
-posta: gim

blm
@

yildiz.edu.tr 
W
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.yildiz.edu.tr
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GEMİ MAKİNELERİ VE İŞLETME
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mü-
hendisliği Programı’nın amacı,  hem ülkemiz hem de 
dünya deniz ticaret filolarının ihtiyaçlarına yönelik olarak 
nitelikli Gemi Makineleri İşletme Mühendisi yetiştirmektir. 
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programı, öğren-
cilere üniversitemiz bünyesindeki diğer lisans programla-
rıyla çift anadal imkânı da sunulmaktadır. 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi Makineleri İşletme Mü-
hendisliği Bölümü’nün eğitim programı Uluslararası De-
nizcilik Örgütü (IMO) STCW Sözleşmesinin A-III/1 ve 
A-III/2 müfredatlarına uygundur. Bölüm öğrencileri yedi 
yarıyıl karada teorik ders, laboratuvar ve makine dairesi 
simülatörü uygulamalarına ek olarak, ticaret gemilerinde 
altı ay uygulamalı açık deniz eğitimi yapacaktır.

Mezunların Çalışma Olanakları:
Üniversite eğitiminden sonra gemilerde çalışmak iste-
yenler, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’na bağlı 
Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) tarafından yapılan 
sınavlardan da başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınav-
lardan başarılı olan adaylar “Uzakyol Vardiya Mühendisi”, 
iki yıl veya daha fazla deniz hizmeti sonrasında tekrar sı-
navlara girerek “Uzakyol İkinci Mühendisi” yeterliği alma-
ya hak kazanırlar. “Uzakyol İkinci Mühendis” olarak iki yıl 
veya daha fazla deniz hizmeti sonrası tekrar sınava gire-
rek “Uzakyol Başmühendis” yeterliliği almaya hak kazanı
Bölüm mezunları Uzakyol Vardiya Mühendisi olarak aylık: 
3000-3500$; “Uzakyol İkinci Mühendisi olduklarında ay-
lık: 4500-5500$; “Uzakyol Başmühendis olarak ise aylık: 
7000-10000$ kazanmaktadır.
Mezunlarımız deniz ehliyetlerini aldıktan sonra uzak-
yol seferi yapan yerli ve yabancı bayraklı gemilerde IV. 
Mühendis’ten Başmühendis’e kadar olan düzeylerde 
görev yapabilmektedir. Deniz tecrübesinin ardından, 
denizcilikle ilgili faaliyet gösteren işletmelerde makine 
enspektörlüğü ve tersanelerde donatım görevleri üstlene-
bilmektedir. Klâs kuruluşları (Loydlar), enerji santralleri, 
sigorta şirketleri, gemi tamir bakım ile gemi yan sanayi 
hizmetlerine yönelik alanlarda çalışabilmektedir. 
Gemi makineleri işletme mühendisleri açısından gerek 
ülkemizde gerekse dünyada hızla artan bir talep söz ko-
nusudur. 
Bölümde öğrenciler için diğer kurumlardaki gibi üniforma 
zorunluluğu yoktur. 18
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İKTİSADİ VE İDARİ 
BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İŞLETME BÖLÜMÜ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 
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İKTİSAT BÖLÜMÜ
İktisat Bölümü, 1992 yılında kurulan İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nin ilk bölümüdür. 2012 Yılı itibariyle kuruluşunun 
20. yılını tamamlayan İktisat Bölümü, halen eğitim dilinin %30 
İngilizce olduğu I. Öğretim Lisans Programı, Yüksek Lisans 
ve Doktora, İngilizce İktisat Yüksek Lisans ve Doktora ve II. 
Öğretim Modern Parasal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Prog-
ramları ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.  Ay-
rıca 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Lisans Prog-
ramına geçiş hazırlıkları tamamlanmıştır.

Şehrin merkezinde, tarihi ve doğa harikası bir mekânda, çağ-
daş iktisat eğitimi almak ve Türkiye’nin geleceğini belirleye-
cek iktisatçılar arasında yer almak istiyorsanız, Yıldız İktisat 
Bölümü seçiminiz olmalı.
Akreditasyon ve Yurtdışı Olanakları;
2014 / 2015 yılı için Erasmus Programı çerçevesinde Bölü-
mümüz ikili anlaşma sayısı 23 olup, öğrenci hareketliliği kıs-
mında 75 kişiye olanak sağlanmaktadır.

Fakültemizde staj zorunluluğu bulunmamakla birlikte öğren-
ciler, staj yapma talepleri konusunda bölümümüz ve bölüm 
öğretim elemanları tarafından desteklenmektedirler. Öğren-
cilerin staj süresince sigortaları üniversitemizce karşılanmak-
tadır. 

İktisat Bölümü Anabilim Dalları:
İktisat Teorisi 
(4 Profesör, 3 Doçent, 2 Yrd. Doç.,1 Öğr. Gör. Dr.,3 Arş. Gör.)
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat 
(1 Profesör, 3 Yrd. Doç. Dr., 4 Arş. Gör.)
İktisat Politikası 
(1 Profesör, 2 Doçent, 2 Öğr. Gör. Dr., 3 Arş. Gör.)
İktisat Tarihi (2 Profesör, 1 Yrd. Doç.Dr.,4 Ar. Gör.)

Mezunların Çalışma Olanakları:
İktisat Bölümü mezunları çok geniş bir alanda iş sahibi ola-
bilmektedirler. Devlet kurumları arasında özellikle Başbakan-
lık ve bağlı kuruluşlar, DPT, TÜİK, Hazine Müsteşarlığı, Dış 
Ticaret Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, üst kurullar, 
Sayıştay, Bakanlıklar (özellikle Maliye Bakanlığı) vs. uzman-
lık, müfettişlik, denetçilik gibi kadrolarda cazip koşullarda iş 
bulabilmekte, Merkez Bankası’nda memur olabilmenin ya-
nında Araştırma Bölümü’nde özel olanaklarla iş sahibi olabil-
mektedirler. Bunların yanında, özel sektör ve yabancı serma-
yeli kuruluşlar, özellikle bankacılık, sigortacılık, borsa ilintili 
kuruluşlar, dış ticaret şirketleri, denetleme şirketlerinde farklı 
rollerde istihdam edilmektedirler. Daha büyük düşünmek iste-
yenler, çokuluslu şirketler, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası 
gibi kuruluşları hedefleyebilmektedirler. İktisadın bilim yönü-
ne ilgi duyan mezunlarımız üniversitede kalmayı tercih edip 
akademik kariyer yapma olanağına da sahiptirler.
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İŞLETME BÖLÜMÜ
Küreselleşmenin etkisiyle işletmeler, rekabet avan-
tajı sağlayabilecek en değerli varlığı insan kaynağı 
olarak görmektedir. İnsan kaynağının alanında uz-
manlaşmış ve farklı nitelikleri bir arada bulundurması 
ise işletme eğitiminden geçmektedir. İşletme eğitimi 
almış bireyler üretimden, satış pazarlamaya, muha-
sebeden-finansmana, yönetimden-insan davranışla-
rına ve karar alma tekniklerine kadar birçok alanda 
bilgi sahibi olarak yetişmektedirler.  Bu çerçevede 
deneyimli ve genç akademisyenleri barındıran Bö-
lümümüz, Erasmus faaliyetleri kapsamındaki etkin-
liği, İstanbul’un merkezindeki konumu, farklı sektör-
lerdeki iş alanlarına, sanatsal ve kültürel mekânlara 
yakınlığı ile önem kazanmaktadır. Ayrıca çevresinde 
birçok yurt ve barınma olanakları bulunmaktadır. 

Akreditasyon Ve Yurtdışı Olanakları;
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren 
Fakültemiz İşletme Bölümü’nün Leeds Metropolitan 
Üniversitesi (İngiltere) ile gerçekleştirdiği çift diplo-
ma anlaşması gereği, İşletme Bölümü öğrencilerimi-
ze 3 yıl kendi üniversitemizde, 1 yıl Leeds Metro-
politan Üniversitesi’nde eğitim-öğretim programına 
devam ederek çift üniversite diploması sağlama ola-
nağı sunulmaktadır. Aynı üniversite ile gerçekleştiri-
len anlaşma gereği, yüksek lisans öğrencileri de 1 
yıl kendi üniversitemizde, 1 yıl Leeds Metropolitan 
Üniversitesi’nde eğitim-öğretim görerek çift yüksek 
lisans diploması alma fırsatına sahiptir. 

Anabilim Dalları:
Bölümümüz bünyesinde Muhasebe-Finansman, Yö-
netim Organizasyon, Örgütsel Davranış, Üretim Yö-
netimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler Ticaret Hu-
kuku ve Kooperatifçilik olmak üzere 7 Anabilim Dalı 
bulunmaktadır.
Üniversitemizin yüzyılı aşan deneyimi ile gençlik di-
namizmini birleştiren Bölümümüz; gücünü, hem de-
neyimli ve hem de genç akademisyen kadrosunun 
birleşiminden almaktadır. İşletme Bölümü’nde 10 
profesör, 2 Doçent, 13 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim 
Görevlisi, 10 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Mezunların Çalışma Olanakları:
İşletme Bölümü mezunlarımız aldıkları eğitim prog-
ramının çerçevesi gereği ulusal/uluslararası her tür-
lü işletmenin muhasebe-finans, pazarlama, üretim 
ve insan kaynakları gibi alanlarında iş bulma olana-
ğına sahiptirler. Mezunlarımız, özel sektörde faali-
yet gösteren sanayi ve ticaret kuruluşları, bankalar, 
aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları, dere-
celendirme kuruluşları, sigorta şirketleri, dış ticaret 
şirketleri, reklam, lojistik, turizm ve danışmanlık şir-
ketleri gibi işletme ve kuruluşların yanı sıra Merkez 
Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşar-
lığı, Kalkınma Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, 
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, İstanbul 
Altın Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası gibi 
kamu kuruluşlarının çeşitli kademelerinde de görev 
yapabilirler. 
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SİYASET BİLİMİ VE 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 
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YTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü geniş 
öğretim kadrosu ve dinamik yapısıyla Siyaset Bilimi Ulus-
lararası İlişkiler öğrencilerine alanlarında önemli isimlerin 
(akademisyen, gazeteci, stratejist vb) konferanslarını takip 
edebilme, ulusal ve uluslararası akademik organizasyon-
larda yer alabilme şansı vermektedir. Ayrıca bölümümüzde 
periyodik olarak düzenlenen konferanslar vardır: Kemali 
Saybaşılı Anma Konferansları, Middle East and Security 
Conference Series (Orta Doğu ve Güvenlik Konferans Seri-
si), Uluslararası Politikada Güncel Tartışmalar ve 2012-2013 
Bahar döneminde başlattığımız Öğrenci Konferansları. Bu 
konferanslar sadece alanın önemli konularının tartışılmasını 
değil, alanda etkin kurum ve kuruluşlarla öğrencilerimizi bu-
luşturmayı amaçlamaktadır.

Bölümümüz öğrencileri aktif bir biçimde ERASMUS prog-
ramından yararlanmaktadır. Avrupa Birliği Hayat Boyu 
Öğrenme Programı çerçevesindeki ERASMUS programı 
kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi gerçek-
leştirilmektedir. YTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişki-
ler Bölümü’nün Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Hollanda, 
İspanya, Portekiz, Slovenya, Litvanya, Macaristan ve Çek 
Cumhuriyeti’nde çeşitli üniversiteler ile arasında ERASMUS 
ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Bu çerçevede yılda yakla-
şık 30 öğrencimiz Avrupa’daki bu üniversitelerde bir veya 
iki dönem eğitim görebilmekte, buraya döndüklerinde ise 
eğitimine kaldığı yerden devam edebilmekte ve konuk oldu-
ğu üniversitede aldığı derslerin eşdeğer derslere intibakını 
yaptırabilmektedir. Benzer şekilde ikili anlaşmamızın oldu-
ğu üniversitelerden bölümümüze de her yıl yaklaşık 20 ila 
25 öğrenci gelerek, burada öğrenim görmektedir. Öğretim 
üyeleri de bir veya iki haftalık süreler için bu programdan 
yararlanarak, ikili anlaşma bulunan üniversitelerde eğitim 
verebilmektedir. 
ERASMUS programından faydalanmak için başvurular her 
yıl YTÜ AB Ofisi tarafından yapılan duyuru uyarınca yapıla-
bilmektedir. Tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 
başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri yabancı dil notu ve 
ağırlıklı not ortalaması üzerinden sıralandırılır ve hibe dağılı-
mı bu sıralandırma esasında gerçekleştirilir. 

Anabilim Dalları:
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, iki ana bilim 
dalına (Siyaset Bilimi Anabilim Dalı ve Uluslararası İlişkiler 

Anabilim Dalı) sahiptir. Bu iki anabilim dalının bilimsel ge-
reklilikleri doğrultusunda bölümümüz uluslararası alandaki 
akademik çalışmalara aşina, uluslararası-ulusal akademik 
işbirliği ve çalışmalara açık, bölgesel çalışmalardan haber-
dar, Dünya politikasını yorumlarken çok yönlü çözümleme 
yapabilme kapasitesine sahip, bu amaçla gerekli kuramsal, 
tarihi ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi haiz öğrenciler 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzde her iki Ana Bilim 
Dalında toplam 9 profesör, 8 Doçent,  3 Yardımcı Doçent 
bulunmaktadır. Bünyemizde çalışan 18 Araştırma Görevlisi 
genç akademisyenin 9’u Araştırma Görevlisi Doktor, 1’i Öğ-
retim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) asistanıdır.

Mezunların Çalışma Olanakları:
Bölümümüzün mezunları tercihleri doğrultusunda hem ulu-
sal hem uluslararası alanda çalışabilme imkânına sahiptir-
ler. Bölümümüzden mezun olduktan sonra meslek seçimleri 
geniş bir yelpazede gerçekleşebilir. Kamu meslek kuruluşla-
rında (Dış İşleri Bakanlığı vb) çalışabilecekleri gibi mezun-
larımız çeşitli uluslararası/ulusal kurum ve örgütlerde (BM, 
NATO, UNESCO, AB Ofisi vb), STK’larda (Strateji Merkezle-
ri, Toplum Merkezleri, Bölgesel / Küresel Politika Merkezleri 
vb), basın-yayın kuruluşlarının ilgili merkezlerinde araştır-
macı ve danışman olarak çalışabilirler. Bu amaçla Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü temel meslek dersle-
rinin yanında anabilim dallarının ilgi alanlarına yönelik seç-
meli uzmanlık derslerinin de çeşitli olmasına, öğrencilerinin 
bilimsel faaliyetlerini İngilizce olarak da yürütebilmeleri için 
gerekli olanakların yaratılmasına önem vermektedir.

22



MAKİNE FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



24

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1983 yılında kurulmuştur. 
Halen 3 Profesör, 7 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 4 Araştır-
ma Görevlisi Doktor, 1’i doktora çalışmaları için Amerika’da 
olup, toplam 20 araştırma görevlisi ile bilimsel ve öğretim 
faaliyetlerini yürütmektedir. Endüstri Mühendisliği, insan, 
bilgi, malzeme, ekipman ve enerjiden oluşan sistemlerin ta-
sarlanması, planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili 
disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendis-
liği, iş gücü, zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların 
verimli kullanımına, mühendislik hizmetlerinin ve sistemlerin 
kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunur. Endüstri 
Mühendisliği, diğer mühendislik dallarından farklı bir yapıya 
ve düşünce sistemine sahiptir. En önemli fark endüstri mü-
hendisliği parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması, 
sistemin bütünüyle ilgilenmesidir. İkinci önemli fark, endüstri 
her türlü uygulamada insan faktörünü dikkate almasıdır. Sis-
tem analizi, tesis tasarımı, yöneylem araştırması, ihtimal he-
sapları ve istatistik, üretim planlama ve kontrol, kalite yöne-
timi, simülasyon, ergonomi, iş etüdü ve iş güvenliği, endüstri 
mühendisliği bölümlerinin başlıca derslerindendir. 

Anabilim Dalları:
Endüstri Mühendisliği 
Yöneylem Araştırması
Bölüm içerisinde Atölye, Mesleki Alan 1 ve Mesleki Alan 2 
olarak 3 farklı staj öğrencilerimiz tarafından yapılmaktadır. 
ERASMUS, FARABİ gibi çeşitli öğrenci değişim programları 
da başarı ile uygulanmaktadır. Ayrıca, bölümümüzce 2011–
2012 döneminde MÜDEK alınmış, sonrasında ise 2012 yı-
lında Bologna akreditasyonu sağlanmıştır. Bölümümüz şu 
an, %30 İngilizce ve %100 İngilizce olarak, 2 ayrı programda 
eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Mezunların Çalışma Olanakları
Endüstri Mühendisliği mezunları firmalarda birçok farklı de-
partmanda çalışabilirler. Üretim, lojistik, pazarlama, iş geliş-
tirme, kalite yönetimi, insan kaynakları, bilişim, finans depart-
manlarında çalışabilirler. 
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Makine Mühendisliği Bölümü, ülkemizin Makine Mühen-
disi gereksinimini karşılamak üzere İstanbul Teknik Okulu 
bünyesinde 1937 yılında kurulmuştur. Bölüm, ulusal ve 
uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim 
vermektedir. 63 Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi Dok-
tor, 2 Öğretim Görevlisi, 15 Araştırma Görevlisi Doktor, 38 
Araştırma Görevlisi ve 2 Uzman ile olmak üzere toplam 
122 Öğretim elemanı ile eğitim vermekte olan Bölümde, 
2939 Lisans, 460 Yüksek Lisans ve 155 Doktora öğren-
cisi eğitimine devam etmektedir. Bölüm, öğrenci sayısı 
açısından ülkemizdeki en büyük Makine Mühendisliği 
Bölümüdür. Ayrıca Üniversitemizin ilk kurulan bölümüdür. 
Makine Mühendisliğinde dal eğitimi verilmektedir. Genel, 
Konstrüksiyon, İmalat, Enerji, Isı Proses, Otomotiv ve İk-
limlendirme dalları eğitim yapmaktadır. 

Dal eğitimini tamamlayan öğrencilerimize dal belgesi 
verilmektedir. Amacı; sanayide teknik, idari ve Ar-Ge ça-
lışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donan-
mış, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, araştıran, analiz 
ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, 
çevre ve kültür değerlerine duyarlı, toplumun yaşam kali-
tesini arttırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan, tekno-
loji üretebilen, evrensel düşünme yetisine sahip makine 
mühendisleri yetiştirmektir.

Anabı̇lı̇m Dalları
Konstrüksiyon 
Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar
Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi 
Makina Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol
Mekanik
Otomotiv
Termodinamik ve Isı Tekniği

20 iş günü Atölye, 40 iş günü Mesleki alan stajları olmak 
üzere toplam 60 gündür. Staj içerikleri yeniden yapılandı-
rılmıştır. Gönüllü olarak daha uzun süre staj yapmak iste-
yen öğrenciler 18 haftaya kadar ek staj yapabilmektedir. 
Öğrenciler zorunlu, gönüllü ve ek stajlarını sigortalı olarak 
yapmaktadır.

Mezunların Çalışma Olanakları
Enerji dalından mezun olan öğrencilerimiz, elektrik sant-
ralleri, gemi ve fabrikaları enerji birimlerinde 
Isı proses dalından mezun olan öğrencilerimiz; işletme 
ve proje mühendisi olarak tüm proses ünitelerinde; ilaç, 
gıda, boya ve kimya, tekstil, yağ, çimento gibi sanayilerde
İmalat dalından mezun olan öğrencilerimiz; işletme, ima-
lat ve bakımın olduğu iş yerlerinde.
Konstrüksiyon dalından mezun olan öğrencilerimiz; fab-
rikaların Ar-Ge, Ür-Ge gibi tasarım departmanlarında ve 
konstrüksiyon bürolarında

Otomotiv dalından mezun olan öğrencilerimiz; otomotiv 
sanayi otomotiv yan sanayi gibi alanlarda
Genel Makine dalından mezun olan öğrencilerimiz ise 
Makine Mühendisliğinin temel konularında eğitilmiş ola-
rak işletmelerde çalışma imkanı bulabilmektedirler. 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
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Bölümümüz Türkiye’deki Mekatronik Mühendisliği bölümleri 
arasında en yüksek puanla öğrenci alan bölümdür. Bölüm, 
okulumuzun Yıldız Kampüsünde eğitim vermektedir. Bölü-
mümüz; alanında uzman, altyapısı güçlü ve idealist eğitim 
kadrosuyla çağdaş, ileri düzeyde, öngörüsü yüksek ve ka-
liteyi hedef alan bir eğitim sunmaktadır. Bu eğitim sürecin-
de temel hedef, ulusal ve uluslararası koşul ve ihtiyaçlara 
uyum sağlayabilen, ülke geleceğinde söz sahibi olabilecek 
gözlemci ve araştırmacı bireylerin yetiştirilmesidir. Bu amaç-
la bölümümüz gerek ulusal gerekse uluslararası paydaşlar 
ile sıkı bir işbirliği içinde bulunmaktadır. Bölümümüz, ma-
kine, elektrik, elektro- nik ve bilgisayar 
mühendisliklerini anlamlı bi 
bütünlük   içinde 

öğrenciye sunarak “akıllı” bir elektro-mekanik sistem oluş-
turabilmek için gerekli teknolojileri kullanabilecek ve saha-
sındaki ulusal ve uluslararası uzmanlarla iletişim kurarak 
planlama, analiz ve ürün tasarımı gerçekleştirebilecek mü-
hendisler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Mekatronik tasarım 
felsefesi, özellikle yüksek teknoloji ürünü akıllı makina ve 
sistemlerde uygulanmaktadır. Bölümümüz mezunu, dolayı-
sıyla bu ve benzeri sistemlerin yer aldığı sektörlerde rahat-
lıkla iş bulabilir. Bu alanlardan bazıları otomotiv, savunma 
sanayii, beyaz eşya, robotik, biyomedikal, otomasyon ve 
benzerleridir. Bölümümüz Bologna akreditasyonuna sa-
hiptir. Yurtdışında  birçok üniversiteyle hâlihazırda anlaş-
malar yapılmış olup, bölüm öğrencileri Erasmus ve benzeri 
imkânlar ile yurtdışında belirli sürelerle eğitim alabilmekte, 

staj yapabilmektedirler.

Anabilim Dalları
Mekanik Sistemler
Kontrol Sistemleri
Bilgisayar Sistemleri
Elektrik-Elektronik Sistemler
Öğrencilerimiz eğitimleri süresince atölye ve mesleki alan 
olmak üzere iki farklı staj yapmaktadırlar. Atölye stajında, 

lisans öğrencilerimiz, proses yöntemleri ile üretim yapan 
kamu veya özel sektör kuruluşlarında üretim sisteminin 
çalışanı ve paydaşı olarak pratik çalışmasını yapmak-
tadırlar. Mesleki alan stajında ise üretim süreçlerinin ve 
proseslerinin yönetimi, iş süreçlerinin denetimlerinde 
aktif rol alarak iş hayatına hazırlık sürecine daha iyi ha-

zırlanmış olurlar. 

Mezunların Çalışma Olanakları
Savunma sanayi, enstrümantasyon, uzay araçları, uydu 
sistemleri, uçak sanayi, robot sistemleri otomasyonu ve 
üretimi, biyomedikal sistemler, otomotiv endüstrisi, gaz 
dağıtım şirketleri, su dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji 
üretimi, petrol dağıtım şirketleri, su dağıtım şirketleri, hid-
roelektrik santraller,  demir ve çelik endüstrisi, inşaat ve çi-
mento endüstrisi, su ve atık su arıtma endüstrisi, gıda ve 
ilaç endüstrisi, tekstil ve kağıt endüstrisi, makine ve imalat 
sektörü, hidroelektrik santraller, termik santraller, doğalgaz 
çevrim santralleri, kimya ve petrokimya işletmeleri, petrol ve 
gaz işletmeleri, akıllı bina yapan müteahhit firmalar, hazır 
beton yapan firmalar, telemetri sistemleri üreten tesisiler, 
deniz yük taşımacılığı, elektrik santralleri, nükleer santral-
ler, askeri teknoloji üreten tesisler, gemi sanayi, tersaneler. 

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
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MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ



MİMARLIK BÖLÜMÜ
Mimarlık Bölümü dört yıllık eğitim ile mezun vermeye başla-
yışından bu yana 7000 den fazla mimar ile ülkemize mesleki 
açıdan katkıda bulunmuştur. Dört Anabilim Dalı’nda  (Bina 
Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon) görevli 99 
kişilik öğretim kadrosu ile lisans ve lisansüstü (yüksek lisans 
ve doktora) eğitimi vermekte olan bölümümüzde 1081 Li-
sans, 485 yüksek lisans ve 141 doktora öğrencisi öğrenim 
görmektedir. 

Anabilim Dalları:
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
Restorasyon Anabilim Dalı
Mimarlık Bölümümüz, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali 
YÜCEL’in ‘Her İle Bir Teknik Okul Projesi’ kapsamında açılan 
ilk teknik okul içinde seçilmiştir. 
Bölümümüz, Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulundan – 
MIAK – altı yıllık akreditasyon alan ilk kurumdur.
Anıtkabir’in mimarı, hem Bölümümüzün, hem de İTÜ Mimar-
lık Fakültesi’nin kurucusu, Cumhuriyet tarihinin önemli mi-
mar hocalarından Ordinaryüs Prof. Emin Onat’ın uygulama-
sını yaptığı ilk bina da eğitim vermektedir. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son ve en görkemli Sarayında 
eğitim veren tek kurumdur. 
Uluslararası öğrenci anlaşmalarına bağlı olarak İstanbul’da 
bünyesinde en çok yabancı öğrenci barındıran bölümlerden 
bir tanesidir. 

Mimarlık alanında Lisansüstü eğitimi veren eğitim kurumları 
içerisinde en çok programa sahip bölümdür.   
Staj süresi toplam 90 gündür. Bu sürenin en az 30 günü büro 
stajı ve en az 30 günü şantiye stajı niteliğinde olmalıdır. Bu 
süreler dışında kalan 30 günlük staj süresi, büro veya şanti-
ye stajı olarak değerlendirilebilir. 

Büro stajı yapabilmek için öğrencilerin ilk iki yarıyıl dersle-
rinin; şantiye stajı yapacak öğrencilerin ise ilk iki yılın (dört 
yarıyıl) derslerinin % 80’ini tamamlamış olmaları gerekmek-
tedir.

Mezunların Çalışma Olanakları
YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunları, mimar-
lık ve inşaat sektörünün çok farklı alanlarında meslekleri icra 
etme imkânı bulabilmektedirler. Mimarlık mesleği diğer di-
siplinlerle yakından ilintili olduğu için bölümümüz mezunları 

sektörün tasarım, uygulama, yönetim, planlama, malzeme 
üretim ve pazarlama, detaylandırma gibi çeşitli bölümlerinde 
iş olanaklarına sahip olabilmektedir. 
Üniversitemiz genelinde olduğu gibi bölümümüz de mezun-
ları ile ilişkisini mezuniyet sonunda da sürdürmektedir. Her 
yıl düzenlenen çeşitli etkinliklerle mezunları ile bir araya 
gelmekte ve karşılıklı fikir alışverişini sürdürmektedir. Öte 
yandan, mezunlarımızın mesleklerinde edineceği çeşitli de-
neyimlerden faydalanmak üzere öğrencilerimizle onları bir 
araya getirme çabasındadır.
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ŞEHİR VE BÖLGE 
PLANLAMA BÖLÜMÜ

Şehir Planlama mesleği, ülkeden mahalle ölçeğine kadar 
her türlü yerleşmede fiziksel, sosyal ve  mekânsal gelişme-
lerin bir plan çerçevesinde biçimlenmesini konu alır. Şehir 
Planlama,  toplumsal ilişkiler bütünü ile etkileşimli, kentsel 
alanlarda arazi kullanımının, üretim ve tüketim alanlarının, 
ulaşım ağlarının, mekânsal yapının belirlenmesi, öngörül-
mesi ve planlaması süreci olarak tanımlanılmaktadır.
372 öğrenci ile lisans, 181 öğrenci ile lisans üstü (137 YL,44 
doktora) öğrenimini,  7 Profesör, 11 Doçent, 9 Yardımcı Do-
çent, 18 Araştırma Görevlisi ve 2 Uzman ile toplamda 47 
öğretim görevlisiyle sürdürmektedir.
Ulusal Akreditasyon kurumun oluşması için Türkiye Planla-
ma Okulları Birliği (TUBOP) kapsamında çalışmalar yürü-
tülmektedir. 

ERASMUS kapsamında yüksek öğretimin ilk yılı hariç, dok-
tora dahil olmak üzere öğrencilere, üniversiteler arasında 
yapılan anlaşmalar çerçevesinde 3-12 ay eğitim desteği 
sağlanmaktadır. 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin öğrenimle-
rini tamamlayabilmeleri için 60 iş günü staj yapması gerek-
mektedir. Stajlar Planlama Bürosu Stajı, Kamu Kurumları ve 
Diğer Araştırma-Planlama Kuruluşları Stajı olmak üzere iki 
alanda yapılabilmektedir. 
Bölümümüzün Bilgisayar Ortamında Araştırma-Tasarım ve 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı;  araştırma olanakları 

açısından da aktif olarak yararlandıkları Fakülte Kitaplığı ile 
Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi ile dijital arşiv birimleri bu-
lunmaktadır.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, seçkin eğitim ve öğre-
tim anlayışı ile öğrencisini sadece meslek anlamında değil 
ayrıca kişisel olarak analitik düşünmeyi, eleştirel bir bakış 
açısıyla problem tanımlamayı, problemlere yaratıcı çözüm-
ler üretmeyi, sahip olduğu bilgi ve becerileri uygulamaya 
koyabilmeyi, çok yönlü, özgüvenli, dürüst, etik, toplum ve 
kendiyle barışık tarafsız bir plancı olarak yetiştirmeyi hedef 
almıştır.

Mezunların Çalışma Olanakları
Şehir ve Bölge Planlama programından mezun olan öğren-
cilerimiz “Şehir Plancısı” ünvanını  alırlar. Şehir Plancıları, 
Devlet Planlama Teşkilatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlı-
ğı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
Özel Çevre Koruma Müdürlüğü, Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi, Devlet Su İşleri, İller Bankası, Valilikler ve Belediye-
ler gibi kamu kuruluşlarında karar verme, araştırma, plan-
lama, onama ve uygulama sürecinde görev almaktadırlar. 
Serbest çalışan şehir plancıları, şehircilik ve mimarlık, ha-
ritacılık, gayrimenkul yatırım ve değerleme şirketlerinde de 
görev yapmaktadırlar.
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MİLLİ SARAYLAR VE 
TARİHİ YAPILAR MYO

MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ



TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ 
MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

Okulumuz, TBMM Başkanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğü arasında 01.06.2007 tarihinde imzalanan, “YTÜ 
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO” açılmasının desteklen-
mesine dair protokol çerçevesinde kurulmuştur. 2007-2008 
eğitim-öğretim yılında, Teknik Programlar Bölümü altında, 
Bina Koruma ve Yenileme ile İç Mekan Koruma ve Yenileme 
Programları ile eğitim-öğretime başlanmış, 2009-2010 eği-
tim-öğretim yılında, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapı-
lan düzenlemeler doğrultusunda bu iki program birleştirilerek 
“Mimari Restorasyon Programı” adı altında tek bir programa 
dönüştürülmüştür.

Yaz aylarında yapılan toplam 50 günlük stajlarla uygulamalı 
eğitim desteklenmektedir. Bu sürenin 25 günü mimari resto-
rasyon bürolarında, 25 günü ise atölye, şantiye veya arkeo-
lojik kazı gibi saha çalışmaları yapılan alanlarda yapılmak-
tadır. Öğrenciler stajlarını büyük oranda Milli Saraylara ait 
büro, atölye ve şantiyelerde tamamlamaktadırlar.

Teknik Programlar Bölümü; 1 doçent, 5 Öğretim Görev-
lisi ve 1 Uzmandan oluşan mevcut kadrosunun yanı sıra 
YTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 4 öğretim üyesi, Milli Sa-
raylar Daire Başkanlığı’ndan 11 öğretim görevlisi, Meslek 
Yüksekokulu’ndan 1 Öğretim Görevlisi, kurum dışından ge-
len konusunda uzman 1 Öğretim Görevlisi’nden oluşan kad-
rosu ve 1. ve 2. sınıflarda kayıtlı olan 2013-2014 yılı itibarıyla 
140 öğrenci ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. 

Mimari Restorasyon Programı; Teknik Programlar Bölümü 
Mimari Restorasyon Programında; restorasyon konularında 
gerek büro ve yönetim açısından, gerekse şantiye, labora-
tuvar ve restorasyon atölyelerinde gereksinim duyulan; “mi-
mari restorasyona yönelik”, gerekli koruma ve onarım çalış-
malarını yapabilecek, geleneksel metot ve teknikleri bilen, 
koruma bilincine sahip, pratik ve teorik alanda becerilerle 
donatılmış nitelikli teknik elemanlar yetiştirilmesi amaçlan-
maktadır. 

Programda; temel yapı ve mimarlık kavramlarına, temel res-
torasyon ve koruma bilgilerine yönelik eğitim verilmektedir. 
Teorik eğitimin yanı sıra; proje, araştırma ve uygulama, ara-
zi ve atölye çalışmaları yapılmaktadır. 1.yarıyılın sonunda 
“kâgir, ahşap ve iç mekân” olmak üzere üç alan grubundan 
birini seçen öğrenciler, seçtiklerini alan doğrultusunda eğitim 
almaktadırlar. Eğitimin birinci yılı yoğun olarak sürdürülen 

teorik ağırlıklı restorasyon ve kültür eğitimi sonrası öğren-
ciler kontrollü bir şekilde dördüncü yarıyılda Milli Saraylar 
Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığında görevli 
deneyimli restoratör, uzman ve ustaların denetiminde Dol-
mabahçe ve Yıldız’da bulunan restorasyon atölyelerine 
yönlendirilmekte ve eğitimlerini pratik deneyim kazanarak 
tamamlamaktadırlar.

Mezunların Çalışma Olanakları:
Mezunlarımız; şantiyelerde, mimar, restoratör mimar ve us-
talar arasında, ara teknik eleman olarak görev yapmakta, 
başta TBMM Milli Saraylar olmak üzere, restorasyon konu-
larında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların laboratu-
var, şantiye ve bürolarında, restorasyon işlerinde, müzelerde 
ve arkeolojik kazı ekiplerinde çalışabilmektedirler. 

Ayrıca, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile; Mimarlık, İç Mimarlık, 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Eski Çini Onarımları, Gele-
neksel Türk El Sanatları ve Geleneksel Türk Sanatları bö-
lümlerine geçiş yapabilmektedirler.
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REKTÖRLÜĞE
BAĞLI BÖLÜMLER

ATATÜRK İLKELERİ VE

İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ENFORMATİK

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ



ATATÜRK İLKELERİ VE 
İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Yıldız Teknik Üni-
versitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak eğitim ve öğretim çalış-
malarını yürütmektedir. Üniversitelerde okutulması zorunlu 
olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi bölümümüz tara-
fından verilmektedir. 2012 yılı bahar dönemi itibariyle, iste-
yen öğrenciler söz konusu dersi uzaktan eğitim yoluyla da 
alabilmektedirler.

Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Atatürk İl-
keleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve 
Doktora programı bulunmaktadır. Lisansüstü programların-
da öncelikli olarak öğrencilerin Modern Türkiye Tarihi’nin 
siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri hakkında 
bilgi birikimlerini artırmaları hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 
programda verilen dersler aynı zamanda öğrencilerin eleşti-
rel ve analitik düşünme becerilerini artırmaya yöneliktir. Eği-
tim süresi içerisinde öğrencilerin bu beceriyi kendi araştırma 
alanlarına taşımaları, çalışmalarını farklı disiplinlerin katkı-
larına açık olarak yürütebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, 
öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlarda gelişmelerini 
artırmaları için farklı disiplinlerden dersler almalarına imkân 

verilmekte, üniversitelerin tarih, siyaset bilimi, iktisat, edebi-
yat, sosyoloji gibi bölümleriyle işbirliğine gidilmektedir.
Modern Türkiye Tarihi’ni öğrenme bağlamında çok yönlü 
ve kapsamlı bir birikim sağlarken, aynı zamanda analitik ve 
eleştirel düşünme, nitelikli araştırma ve yayın yapma bece-
rileri kazandıran YTÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabi-
lim Dalı Doktora Programı mezunları üniversitelerde öğretim 
üyesi, öğretim görevlisi veya okutman olarak, yine çeşitli eği-
tim kurumlarında öğretmen ve projelerde nitelikli araştırmacı 
olarak iş bulabilmektedirler. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde belirli aralıklarla 
Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Lisansüstü sem-
pozyumu düzenlenerek Yüksek Lisans ve Doktora programı 
öğrencilerinin diğer üniversite öğrencileriyle iletişimi ve bilgi 
alışverişi sağlanmaktadır. Ayrıca, ERASMUS değişim prog-
ramı çerçevesinde yurtdışına öğrenci gönderilmekte ve ge-
len öğrenciler kabul edilmektedir.

Bölümde iki doçent, iki yardımcı doçent, bir öğretim görevli-
si, dört okutman ve üç idari personel çalışmaktadır.

Y
ıldız K

am
püsü

Tel: 0212 383 31 61 
Fax: 0212.383 31 63
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3  Enformatik, insanların bilgiyi ve teknolojinin insanı nasıl 
dönüştürdüğü üzerinde çalışan disiplinler arası bir alandır. 
İnsan, teknoloji ve bilgi sistemlerinin kesiştiği noktada bulu-
nan enformatik, bilgi sistemlerinin ve insanların günlük ya-
şantısı arasındaki ilişkinin hem evde hem de iş yerinde ge-
nişletilmesi üzerinde durur. Enformatik, bilgi teknolojileri için 
yeni kullanım alanları ortaya çıkarmaktadır. Gerçek dünya 
düzeninde teknik tasarımın da ötesine giderek, bilgi sistem 
tasarımları ve kullanımı arasındaki ilişki üzerinde odaklanır. 

 Bu araştırmalar, sistem mimarisinin yeni şekilleri, sistem 
tasarımına ve gelişimine yeni yaklaşımlar, bilgi sistemi 

uygulamaları ve dağıtımının yanı sıra, teknoloji ile sosyal 
ve kültürel ortam arasındaki yeni etkileşim modellerinin 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Enformatik Bölümü, 
üniversitenin tüm birimlerinin web sitelerinin, ihtiyaca göre 
yenilenmesi görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Yıldız Araştır-
macı Bilgi Sistemi (YARBİS), Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi 
yazılımı gibi web tabanlı yazılımları geliştirmektedir. Eğitim 
öğretim açısından üniversitenin, Temel Bilgisayar Bilimleri 
ve Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı derslerinin koordinas-
yonunu sağlamaktadır.
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Spor, insanların fiziki sosyal, psikolojik, kültürel ve zihinsel 
gelişmelerine katkıda bulunan toplumun sağlıklı nesiller ka-
zanmasını sağlayan, toplum hayatında ekonomiden turizme, 
sağlıktan emniyet asayişin sağlanmasına kadar çok önemli 
roller üslenen toplumsal bir olgudur.

Yıldız Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü, 2547 sa-
yılı Yüksek Öğretim kanununun 47/a maddesi uyarınca ve 
Yüksek Öğretim Kurulu’nun plan programları çerçevesinde 
üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunma-
sı ve boş zamanlarının değerlendirilmesi amacı ile tüm spor 
faaliyetlerini organize etmek, yönetmek üniversiteye ait spor 
salon ve alanlarını bu amaca uygun şekilde değerlendirmek, 
üniversite öğretim elamanları ve memurlarının imkânlar öl-
çüsünde tesislerden yararlanmasını sağlamak amacıyla 

üniversitemiz senatosunun 7.10.1983 gün ve 13 no’lu top-
lantısının 15. maddesinde Akademik Teşkilat yönetmeliğinin 
13. maddesi uyarınca rektörlüğe bağlı akademik birim olarak 
kurulmasına karar verilmiştir

Beden Eğitimi Bölümünün kuruluş amacının yanı sıra görev-
leri daha etkin, verimli ve ekonomik olarak yerine getirebil-
mek için gelişen ve değişen şartları da göz önünde bulundu-
rarak geleceğe yönelik bir vizyon ortaya koyup, Yıldız Teknik 
Üniversitesini spor alanında ulusal ve uluslar arası norm ve 
standartlara ulaşmasını hedeflemektedir.

Beden Eğitimi Bölümü 1 Yardımcı Doçent, 5 Okutman ile öğ-
retimini sürdürmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

E
-posta bdnblm

@
yildiz.edu.tr

W
eb sitesi w

w
w

.bdn.yildiz.edu.tr
D

avutpaşa yerleşkesi 
Tel: 0212 383 40 8
M

aslak yerleşkesi 
Tel: 0212 285 05 30 -- 1525
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TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
Bölümümüz rektörlüğe bağlı bir birim olup üniversite 
genelinde zorunlu Türk Dili derslerinin yürütülme-
sini sağlamaktadır. Bölümümüzün kendi öğrencisi 
bulunmadığı gibi yüksek lisans ve sonrası programı 
da yoktur.

YÖK’ün çerçeve programı gereği, iki dönem içerisinde 
ikişer saatlik dersler aracılığıyla üniversitemiz 
öğrencilerine verilecek Türkçe derslerini düzenleme-
ktedir. Bu derslerde Türkçe’nin kısa tarihine ve genel 
işleyiş kurallarına ana hatlarıyla yer verilmektedir. 
Derslerde Türkçe’nin yapısı ve temel dilbilgisi özel-
liklerinin kavranması, okunan metinlerin gerektiği gibi 
anlaşılması, öğrencilerin sözvarlığının genişletilmesi 
amaçlanmaktadır. Yine dersler aracılığıyla dil bilinci, 
okuma beğenisi ve alışkanlığı, temel yazım ve nok-
talama kurallarının doğru kullanımı, daha geniş bir 
sözvarlığının kazanımını amaçlamaktadır. Derslerin 
amaçlarından biri de örnek edebi ve güncel metin-
lerin okunması, yazılı ve sözlü anlatım becerilerinin 
arttırılmasıdır.

Türkçe’yi doğru kullanma, mesleki veya meslek dışı 
metinleri sorunsuz okuyabilme, başarılı sözlü ve 
yazılı anlatım, temel yazım ve noktalama kurallarının 
doğru kullanımı, yazılı ve sözlü anlatımda özgüven 
ve yaratıcılık, öğrencilere kendi alanlarında bil-
imsel Türkçeyi yetkinlikle kullanarak araştırma, 
küme çalışması, yorum yapabilme becerilerinin 
kazandırılması ve geliştirilmesi de yine bu derslerde 
yer verilecek konuların başında gelir.

Okutman kadrosunda 5, Okutman Doktor kadro-
sunda 1 ve Öğretim Görevlisi kadrosunda 1 öğretim 
elemanı bulunmaktadır.
Tecrübeli ve yetkin öğretim kadromuz bulunmaktadır. 
Okutmanlarımızın bazıları yayınlanmış kitaplara ve 
bilimsel çalışmalara sahiptir. Okutmanlarımızdan biri 
alanında doktorasını bitirmiş bir diğeri de doktora 
yapmaktadır.
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FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yıldız Kampüsü
Tel: +90 212 383 31 08-09
Faks: +90 212 383 31 07
E-Mail: fbe-mdr@yildiz.edu.tr
Web: www.fbe.yildiz.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü, gelecek yıllar için hedeflerini, sürekli ilerle-
me ve gelişmeyi amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak ileri seviyelere 
ulaşmak; çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından biri olmak; Türkiye’nin 
kalkınmasına ve dünya bilimine katkı yapmak, eğitim programlarının 
sürekli olarak değerlendirilmesini, geliştirilmesini sağlamak suretiy-
le etkin bir lisansüstü eğitim ile fen ve mühendislik alanında nitelikli 
araştırmacılar, bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip bireyler yetişti-
rilmesine katkıda bulunmak; bilim ve teknoloji alanında uluslarara-
sı gelişmeleri ve toplumsal gereksinimleri izleyerek yeni lisansüstü 
programlarının açılmasını ve ileri araştırma konularına teşvik etmek; 
lisansüstü eğitimin kalitesinin yükseltilmesini sağlamak ve yürüttüğü 

eğitim programlarıyla uluslararası düzeyde rekabet edebilir, üstün 
nitelikli, araştırmacı olmayı hayat felsefesi olarak benimsemiş seç-
kin bilim insanları ve araştırmacılar yetiştiren bir kurum olmak olarak 
belirlemiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 26 anabilim dalında 56 tezli (5’i İngilizce), 
12 birinci öğretimde tezsiz (1’i İngilizce), 25 ikinci öğretimde tezsiz 
(7’si İngilizce)  yüksek lisans ve 52 doktora (4’ü İngilizce), olmak üze-
re toplam 142 programda lisansüstü eğitim verilmektedir. Program-
lardan 86’sı mühendislik, 25’i mimarlık ve 31’i temel bilimler alanları 
ile ilgilidir.
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İş Güvenliği        X         

 İş Güvenliği ve İşçi 
Sağlığı X        

Fizik 

Fizik X X   X X X     

Endüstriyel Fizik       X         

Tıbbi Radyasyon Fiziği       X         
Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Müh. 

Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Müh. X X             

Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisliği 

Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisliği                 

Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği X  X   X         

Harita Mühendisliği 

Geomatik X X             
Uzaktan Algılama ve 
Coğ.Bil.Sis. X X             

Taşınmaz Değerleme 
ve Geliştirme       X         

İnşaat Mühendisliği 

Hidrolik X X             

Mekanik X X             

Yapı X X             

Ulaştırma X X             

Geoteknik X X             
Kıyı ve Liman 
Mühendisliği X X             

Yapı İşletmesi       X         

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi   X X X   X      

İstatistik İstatistik X X             

Kimya 

Anorganik Kimya X X             

Analitik Kimya X X             

Fizikokimya X X             

Organik Kimya X X             

Biyokimya X X             

Kimya         X X     

Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği X X             

Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği 

Kontrol ve 
Otomasyon 
Mühendisliği 

X X X X       X 

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi ile 
Üniversitesi ile 
Kontrol ve 
Otomasyon Müh. 
Ortak Programı 

    X           

Makine Mühendisliği 

İmal Usulleri X X             

Isı Proses X X             

Konstrüksiyon X X             

Enerji X X             

Makine Teorisi ve X X             

Hasan kalyoncu 
Üniversitesi ile Kontrol 
ve Otomasyon 
Müh. Ortak 
Programı

Kontrol
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İş Güvenliği        X         

 İş Güvenliği ve İşçi 
Sağlığı X        

Fizik 

Fizik X X   X X X     

Endüstriyel Fizik       X         

Tıbbi Radyasyon Fiziği       X         
Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Müh. 

Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Müh. X X             

Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisliği 

Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisliği                 

Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği X  X   X         

Harita Mühendisliği 

Geomatik X X             
Uzaktan Algılama ve 
Coğ.Bil.Sis. X X             

Taşınmaz Değerleme 
ve Geliştirme       X         

İnşaat Mühendisliği 

Hidrolik X X             

Mekanik X X             

Yapı X X             

Ulaştırma X X             

Geoteknik X X             
Kıyı ve Liman 
Mühendisliği X X             

Yapı İşletmesi       X         

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi   X X X   X      

İstatistik İstatistik X X             

Kimya 

Anorganik Kimya X X             

Analitik Kimya X X             

Fizikokimya X X             

Organik Kimya X X             

Biyokimya X X             

Kimya         X X     

Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği X X             

Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği 

Kontrol ve 
Otomasyon 
Mühendisliği 

X X X X       X 

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi ile 
Üniversitesi ile 
Kontrol ve 
Otomasyon Müh. 
Ortak Programı 

    X           

Makine Mühendisliği 

İmal Usulleri X X             

Isı Proses X X             

Konstrüksiyon X X             

Enerji X X             

Makine Teorisi ve X X             

40



41

İş Güvenliği        X         

 İş Güvenliği ve İşçi 
Sağlığı X        

Fizik 

Fizik X X   X X X     

Endüstriyel Fizik       X         

Tıbbi Radyasyon Fiziği       X         
Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Müh. 

Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Müh. X X             

Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisliği 

Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisliği                 

Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği X  X   X         

Harita Mühendisliği 

Geomatik X X             
Uzaktan Algılama ve 
Coğ.Bil.Sis. X X             

Taşınmaz Değerleme 
ve Geliştirme       X         

İnşaat Mühendisliği 

Hidrolik X X             

Mekanik X X             

Yapı X X             

Ulaştırma X X             

Geoteknik X X             
Kıyı ve Liman 
Mühendisliği X X             

Yapı İşletmesi       X         

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi   X X X   X      

İstatistik İstatistik X X             

Kimya 

Anorganik Kimya X X             

Analitik Kimya X X             

Fizikokimya X X             

Organik Kimya X X             

Biyokimya X X             

Kimya         X X     

Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği X X             

Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği 

Kontrol ve 
Otomasyon 
Mühendisliği 

X X X X       X 

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi ile 
Üniversitesi ile 
Kontrol ve 
Otomasyon Müh. 
Ortak Programı 

    X           

Makine Mühendisliği 

İmal Usulleri X X             

Isı Proses X X             

Konstrüksiyon X X             

Enerji X X             

Makine Teorisi ve X X             

Sağlığı 

Fizik 

Fizik X X   X X X     

Endüstriyel Fizik       X         

Tıbbi Radyasyon Fiziği       X         
Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Müh. 

Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Müh. X X             

Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisliği 

Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisliği                 

Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği X  X   X         

Harita Mühendisliği 

Geomatik X X             
Uzaktan Algılama ve 
Coğ.Bil.Sis. X X             

Taşınmaz Değerleme 
ve Geliştirme       X         

İnşaat Mühendisliği 

Hidrolik X X             

Mekanik X X             

Yapı X X             

Ulaştırma X X             

Geoteknik X X             
Kıyı ve Liman 
Mühendisliği X X             

Yapı İşletmesi       X         

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi   X X X   X      

İstatistik İstatistik X X             

Kimya 

Anorganik Kimya X X             

Analitik Kimya X X             

Fizikokimya X X             

Organik Kimya X X             

Biyokimya X X             

Kimya         X X     

Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği X X             

Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği 

Kontrol ve 
Otomasyon 
Mühendisliği 

X X X X       X 

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi ile 
Üniversitesi ile 
Kontrol ve 
Otomasyon Müh. 
Ortak Programı 

    X           

Makine Mühendisliği 

İmal Usulleri X X             

Isı Proses X X             

Konstrüksiyon X X             

Enerji X X             
Makine Teorisi ve 
Kontrol X X             

Matematik Matematik X X     X X     

Hasan kalyoncu 
Üniversitesi ile Kontrol 
ve Otomasyon 
Müh. Ortak 
Programı
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İş Güvenliği        X         

 İş Güvenliği ve İşçi 
Sağlığı X        

Fizik 

Fizik X X   X X X     

Endüstriyel Fizik       X         

Tıbbi Radyasyon Fiziği       X         
Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Müh. 

Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Müh. X X             

Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisliği 

Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisliği                 

Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği X  X   X         

Harita Mühendisliği 

Geomatik X X             
Uzaktan Algılama ve 
Coğ.Bil.Sis. X X             

Taşınmaz Değerleme 
ve Geliştirme       X         

İnşaat Mühendisliği 

Hidrolik X X             

Mekanik X X             

Yapı X X             

Ulaştırma X X             

Geoteknik X X             
Kıyı ve Liman 
Mühendisliği X X             

Yapı İşletmesi       X         

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi   X X X   X      

İstatistik İstatistik X X             

Kimya 

Anorganik Kimya X X             

Analitik Kimya X X             

Fizikokimya X X             

Organik Kimya X X             

Biyokimya X X             

Kimya         X X     

Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği X X             

Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği 

Kontrol ve 
Otomasyon 
Mühendisliği 

X X X X       X 

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi ile 
Üniversitesi ile 
Kontrol ve 
Otomasyon Müh. 
Ortak Programı 

    X           

Makine Mühendisliği 

İmal Usulleri X X             

Isı Proses X X             

Konstrüksiyon X X             

Enerji X X             

Makine Teorisi ve X X             

Hasan kalyoncu 
Üniversitesi ile Kontrol 
ve Otomasyon 
Müh. Ortak 
Programı
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SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin bün-
yesinde 1983 yılında kurulmuş olan 
Sosyal Bilimler Enstitüsü; bölüm içi, 
kurum içi ve kurumlar arası iletişime 
ve işbirliğine önem veren; lisansüstü 
uzmanlığa yönelik çağdaş ve güçlü 
eğitim öğretim olanakları sunan; ulu-
sal ve uluslararası işbirliği ve dayanış-
ma anlayışıyla toplumun ve farklı sek-
törlerin ihtiyaçlarına yönelik başarıyla 
uygulanabilir nitelikte projeler üreten; 
bilginin üretilmesi, yayılması ve pay-
laşılmasında disiplinlerarası akade-
mik etkileşimi önemseyen sosyal, 
etik ve evrensel değerleri özümsemiş 
yenilikçi bir kurum olarak analiz ve 
sentez yapabilen, girişimci, yaratıcı, 
sorgulayıcı ve araştırmacı sosyal bi-
limciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Enstitümüzde Atatürk İlkeleri ve İn-
kılap Tarihi, Batı Dilleri ve Edebiyat-
ları, Eğitim Bilimleri, Felsefe, İktisat, 
İlköğretim, İşletme, İnsan ve Toplum 
Bilimleri, Sanat ve Tasarım Ana Sa-
nat Dalı, Siyaset Bilimi ve Uluslara-
rası İlişkiler, Türk Dili ve Edebiyatı ve 
Yabancı Diller Eğitimi olmak üzere on 
iki ana bilim dalında, tezli ve tezsiz 
yüksek lisans, doktora ve sanatta 
yeterlik programları yürütülmektedir. 
Türkiye’nin seçkin ve alanında yet-
kin akademisyenleri ile tecrübeli uz-
manlardan oluşan güçlü bir kadroyla 
eğitim veren Enstitümüz, eğitim-öğ-
retim çıktılarına da yansıyan başarılı 
ve dinamik süreciyle her geçen gün 
büyümekte ve gelişmektedir. 

ANABİLİM DALI PROGRAMI YÜKSEK LİSANS
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ               X
İŞLETME İŞLETME YÖNETİMİ               X

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ               X
İŞLETME YÖNETİMİ                X
(II.ÖĞRETİM TEZSİZ)               

SANAT VE TASARIM MÜZECİLİK               X
SANAT VE TASARIM               X
SANATTA YETERLİK               X
İNTERAKTİF MEDYA TASARIMI               X
İNTERAKTİF MEDYA TASARIMI               X
(II. ÖĞRETİM TEZSİZ)               

İKTİSAT İKTİSAT               X
MODERN PARASAL İKTİSAT               X
(II. ÖĞRETİM TEZSİZ)               
İNGİLİZCE İKTİSAT               X

EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ               X
(TEZLİ-TEZSİZ)               
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ               X
(II.ÖĞRETİM TEZSİZ)               
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM               X
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM               X
(II. ÖĞRETİM TEZSİZ)               

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ YABANCI DİL(İNGİLİZCE)               X
ÖĞRETİMİ (TEZLİ-TEZSİZ)               X
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE               X
ÖĞRETİMİ               X

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI FRANSIZCA MÜTERCİM TERCÜMANLIK               X
ÇOK DİLLİ SÖZLÜ ÇEVİRİ(TEZSİZ)               X
DİLLER VE KÜLTÜRLER ARASI               
ÇEVİRİBİLİM               

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI               X
İLİŞKİLER İLİŞKİLER               X
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ESKİ TÜRK DİLİ               X

TÜRK EDEBİYATI               X
TÜRK DİLİ               X

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ               X
FELSEFE FELSEFE               X
İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ               X

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ               X
(II.ÖĞRETİM TEZSİZ)               

Yıldız Kampüsü
E-Posta:  sbemdr@yildiz.edu.tr

Telefon : +90 (212) 383 31 15 - 17
Faks: +90 (212) 383 31 18
Web: www.sbe.yildiz.edu.tr
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EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ



Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi(BÖTE) Bölümü, 
1998-1999 eğitim öğretim yılında lisans eğitimine, 2011-
2012 eğitim öğretim yılında yüksek lisans eğitimine baş-
lamıştır. Bölümün temel amacı, bilgisayar öğretmeni ve 
bilgisayar destekli öğretim uzmanları yetiştirmektir. Bölüm, 
öğrencilerin mezun olduklarında görev yapacakları özel 
veya kamu öğretim kurumlarında bilgisayar okuryazarlığı 
derslerini gerekli materyalleriyle birlikte planlayıp verebil-
menin yanı sıra; görev alacakları her tür kurumda Bilgisa-
yar Destekli  Öğretim (BDÖ) çalışmalarını başlatıp yürüte-
bilme hem de gerekli programları yazma ve programlama 
dillerini kullanabilme niteliklerine sahip olarak mezun ol-
malarını amaçlamaktadır. Kadrosu 3 Doçent, 2 Yardımcı 
Doçent ve 11 Araştırma Görevlisinden oluşan bölümde tek 
anabilim dalı olarak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eği-
timi Anabilim Dalı bulunmaktadır. BÖTE Bölümü, üniversite 
kapsamında gerçekleştirilen Erasmus Projesinde ve Fara-
bi Projesinde yer almaktadır. 2010 yılından itibaren bölüm 
kontenjanı 65’tir. Bunun yanı sıra her yıl yaklaşık 5-10 ara-
sında öğrencinin yatay ve dikey geçiş yoluyla bölüme kaydı 
yapılmaktadır.

Bölümde özel kuruluşlarla ve birçok Sivil Toplum Kuruluşu 
ile işbirliği sağlanarak ortak çalışmalar ve projeler gerçek-
leştiriliyor. Bu işbirliklerinden derslerde de faydalanılıyor ve 
öğretim elemanlarının yönlendirmeleri ile bölüm öğrencileri 
mezun olmadan önce iş fırsatlarına sahip oluyorlar. Öğren-
ci girişimciliğini ortaya çıkaran proje ve yarışma duyuruları, 
bölüme ulaşan iş ve staj ilanları, bölümdeki tüm öğrencilere 
oluşturulmuş olan ortak bir mail grubu aracılığı ile paylaşılı-
yor. Öğrenciler ders alma süreçlerinde başladıkları projele-
ri gerçek hayata geçirerek çok iyi konumlara gelebiliyorlar. 
Bölümün, öğrencilerine hem pedagojik hem de teknolojik 
boyutta bilgi donanımı ve uygulama alanları sağlaması, di-
ğer bölümlere göre bölümü farklı kılmaktadır. 

Staj Bilgileri, Laboratuvar ve Araştırma Olanakları
Öğrencilerimiz Okul Deneyimi kapsamında özel okullar-
da ve Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında devlet 
okullarında ilköğretim kademesinde staj yapma imkânı 
bulmaktadırlar. Staj yapılan okulların İstanbul’un çeşitli 
bölgelerinde olmalarına dikkat edilmektedir. Ayrıca isteyen 
öğrencilerimiz yazılımla ilgili staj yapmak istedikleri takdir-
de kendilerine bölüm imkânları çerçevesinde destek olun-
maktadır.  Bölümümüz bünyesinde öğrenciler için, 2 adet 
bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. 

Mezunların Çalışma Olanakları
Mezunlarımız, özel veya kamu öğretim kurumlarında bil-
gisayar okuryazarlığı öğretmeni, çeşitli e-öğrenme firma-
larında öğretim teknoloğu olarak çalışabilmektedirler. Bu-
nun dışında, almış oldukları eğitim; öğrencilerimizin birer 
bilgisayar yazılımcısı, web tasarımcısı ve grafik tasarımcısı 
gibi pozisyonlarda çalışmalarına da olanak sağlamaktadır. 
Ayrıca, öğrencilerin mezun olduklarındaki iş seçenekleri 
sadece öğretmenlikle kısıtlı değildir, aynı zamanda özel 
kuruluşlarda yazılım geliştirme uzmanı, öğretim teknoloğu, 
eğitim yazılımı uzmanı ve öğretim tasarımcısı olarak da ça-
lışabilmektedirler.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM 
TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
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Anabilim Dalları:
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 
Anabilim Aalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı

Eğitim bilimleri bölümü PDR lisans programı ve diğer bö-
lümlere lisans düzeyinde servis dersleri sağlarken, aynı za-
manda farklı anabilim dallarında lisansüstü eğitim olanakları 
sunmaktadır. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı
2 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent ve 3 araştırma gö-
revlisi görev yapmaktadır. Eğitim Bilimleri Bölümünde, yal-
nızca Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda 
lisans eğitimi verilmektedir. 2011- 2012 Öğretim yılında eği-
tim vermeye başlayan anabilim dalımızda eğitim dili Türkçe-
dir. Öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin ilk iki yılında, psiko-
loji, sosyoloji, eğitim bilimleri gibi çeşitli alanlardan dersler 
almaktadırlar. Programda üçüncü ve dördüncü yıllarda ise 
psikolojik danışma ilke ve teknikleri, mesleki rehberlik ve 
danışma uygulamaları, bireyle ve grupla psikolojik danışma 
uygulamaları, psikolojik danışma kuramları gibi alana özel 
dersler yer almaktadır.

Mezunların Çalışma Olanakları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunları, Milli Eği-
tim Bakanlığına bağlı devlet okulları, Rehberlik Araştırma 
Merkezleri, özel okullar, üniversitelerin psikolojik danışma 
merkezleri, özel dershaneler ve etüt merkezleri gibi eğitim 
kurumlarında psikolojik danışman (rehber öğretmen) olarak 
çalışabilmektedirler. Mezunlarımızın, eğitim kurumlarının 
yanı sıra,   sağlık, sosyal yardım, adalet, güvenlik, endüstri 
ve işletme gibi alanlarda da çalışma olanakları vardır. Psi-
kolojik danışma eğitimi, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir. Li-
sans eğitimi boyunca öğrenciler ilk olarak okullarda gözlem 
yapmaya giderler, ileri dönemlerde ise gerek okullara gerek 
özel eğitim, kadın danışma birimleri, Rehberlik ve Araştırma 

Merkezleri gibi kurumlara giderek bireyle psikolojik danışma, 
bireysel rehberlik, grupla psikolojik danışma, grup rehberliği, 
bireyi tanıma gibi hizmetler konusunda formasyon sahibi olur 
ve beceri kazanırlar. Lisans programı sırasında ve sonrasın-
da alınan eğitimlerle, kişi kariyer psikolojik danışmanlığı, 
okul psikolojik danışmanlığı, aile psikolojik danışmanlığı gibi 
alanlara yönelebilir. 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

D
avutpaşa K

am
püsü

Telefon: 0 212 - 383 48 18
e-posta: egtblm

@
yildiz.edu.tr

W
eb: w

w
w

.egb.yildiz.edu.tr

47



48

Anabilim Dalları
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı,
İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği 
Anabilim Dalı,
Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı,
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı,
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı,
olmak üzere 5 farklı anabilim dalı bulunmaktadır. Bütün ana-
bilim dallarımız ilk öğrencilerini 2012-2013 eğitim-öğretim yı-
lında almıştır ve her sınıfımızın mevcudu 47 kişidir. Bölümü-
müz bünyesinde 3 profesör, 10 doçent, 12 yardımcı doçent 
ve 8 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğretim üyelerimizin 
birçoğu Amerika’daki üniversitelerden ve Türkiye’deki saygın 
üniversitelerden doktora derecesi almış olup aynı zamanda 
uluslararası indeksli dergilerde yayınları bulunmaktadır. 

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı
LYS de MF-2 puan türünde Türkiye’deki üniversiteler arasın-
da ilk 5 arasındadır. Bölümümüze ait toplam 4 laboratuvar-
vardır ve uygulama içeren derslerin gerçekleşmesi sağlan-
maktadır. Anabilim dalımızda 2 profesör, 4 doçent, 2 yardımcı 
doçent ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. İlköğretim Fen 
Bilgisi Eğitimi aynı zamanda İngilizce Yüksek Lisans, Türkçe 
Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans programlarına da sa-
hiptir. 2014-2015 Eğitim öğretim yılında öğrenci almak üzere 
Doktora programı açma çalışmaları devam etmektedir. 

İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı
Temel amacı ortaokula (5, 6, 7, 8 sınıfları) matematik öğ-
retmeni yetiştirmektir. Mezun olan öğrenciler Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda, kolej ve dershanelerde ma-
tematik öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Aynı zamanda 
yurtiçi veya yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi ala-
rak kariyerlerine devam etme imkânlarına sahiptir. Öğrenci 
alımları MF-1 puanına göre yapılmaktadır. 2013 yılı için ta-
ban puanı 376,86 olmuştur. Anabilim dalımızda 2 doçent, 4 
yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 

Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı
YGS-5 puanıyla 2013-2014 eğitim–öğretim yılında tercih 
Türkiye’de ilk 5’in içindedir. Eğitim dili Türkçedir. Okul Öncesi 
Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 3 doçent ve 2 araştırma gö-
revlisi görev yapmaktadır. Mezun olan öğrenciler, devlete ait 
ilköğretim okullarının anasınıfları, anaokulları veya özel sek-
töre ait anaokullarında Okul Öncesi Öğretmeni olarak görev 
yapabilmektedir. Ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi 
alarak kariyerlerine devam edip akademisyen olarak da gö-
rev yapabilmektedir. Anabilim Dalımıza ait Tezli Yüksek Li-
sans programı açma işlemleri devam etmektedir.

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı,
TM-2 puan türü ile öğrenci almaktadır. Üniversiteye yerleş-
me puanı sıralaması bakımından Türkiye’de ilk 5 arasında-
dır. Anabilim dalımızda 1 profesör, 3 yardımcı doçent ve 1 
araştırma görevlisi bulunmaktadır. Anabilim dalımıza ait Tezli 
Yüksek Lisans ve II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans program-
ları bulunmaktadır. 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı
TS-1 puanıyla öğrenci almakta ve Türkiye’de puan sıralama-
sı bakımından ilk 3’tedir. Anabilim dalımızda 2 doçent, 3 yar-
dımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Sosyal 
Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı açma işlemleri 
devam etmektedir.
 
Mezunların Çalışma Olanakları
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında görev 
yapabilmektedir.
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Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2010 
yılında kurulan bölümümüz,  üniversitemizin köklü eğitim 
mirasını temsil etmektedir. Bölümümüzün temel amacı aka-
demik ve meslekî açılardan bilimsel tutumu benimseyerek 
araştırmacı-eğitimci bir kimlik profiline haiz; “Türkçe öğre-
timinde yetkin ve nitelikli öğretmen” adayları yetiştirmektir. 
Ayrıca bölümümüzde, modern eğitim yaklaşımlarını kendi-
sine hareket noktası alarak, bireylerin kendilerini gerçekleş-
tirme, gizil güçlerini ortaya koyma ve geliştirme, kendisiyle 
ve içinde yaşadığı toplumla barışık olmalarını sağlama; bi-
reyleri millî ve evrensel değerlerle donatma gibi amaçlar be-
nimsenmiştir.  Bölümümüz ilk öğrencilerini 2012-2013 eği-
tim- öğretim yılında almıştır. Lisans eğitimi ile birlikte yüksek 
lisans ve doktora programlarının da açılması çalışmaları de-
vam etmektedir. Akademik Kadro: Bölümümüzde 2 doçent, 
5 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Üniversitemizin bir kültür merkezi olan İstanbul’un rahat ula-
şılabilecek bir noktasında bulunması öğrencilerin ders dışı 
aktivitelerde bulunmalarını ve araştırma merkezlerine git-
melerini kolaylaştıracaktır.

Bölümümüzde Avrupa’nın farklı ülkelerinden birçok üniver-
site ile ERASMUS Öğrenci Değişimi Programı kapsamında 
ikili anlaşma görüşmeleri yürütülmektedir. Bölümümüzde, 
isteyen öğrenci ve öğretim üyelerinin belirli süreyle anlaşma 
yapılan üniversitelere gitmeleri planlanmaktadır.

Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim 
okullarının ikinci kademesine staj yapmak için yönlendirile-
ceklerdir. Staj ‘Okul Deneyimi’ dersi adı altında ve ilgili der-
si veren öğretim üyesinin gözetiminde 7. ve 8. yarıyıllarda 
gerçekleşecektir. Öğrenciler bu stajı başarıyla tamamlayıp 
ders için gerekli krediyi aldıktan sonra mezun olabilecekler-
dir. Öğrencilerimizin istifade edebileceği 50 öğrenci kapa-
siteli bir bilgisayar laboratuvarı bulunmakta ve dersliklerin 
tamamında sine-vizyon donanımı ve bilgisayar alt yapısı 
bulunmaktadır.

Mezunların Çalışma Olanakları
Çalışma Olanakları ve Öğrenci Kazanımları: Türkçe Öğ-
retmenliği Programından mezun olan öğrenciler; “Türkçe 
Öğretmeni” unvanıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi 
ve özel okullarda ilköğretim ikinci kademede (5, 6, 7, 8. sı-
nıf), özel dershane ve etüt merkezlerinde çalışabileceklerdir. 
Bunların dışında basın-yayın kuruluşlarında, yurt içi ve yurt 
dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, 
dünya Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili 
özel ve resmî kuruluşlarda çalışabilecek ve üniversitelerin 
ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilecek şe-
kilde geniş iş imkânlarına sahiptir. Mezunlarımız, yabancı-
lara ve Türk soylulara Türkçe eğitimi verebilecek; etkili ileti-
şim kurabilen, toplumsal sorumluluk alabilen, milli değerleri 
özümsemiş, evrensel değerlere saygılı, vatandaşlık bilinci-
ne sahip öğretmenler olarak toplumsal sorunlara çözümler 
üretebilecek; sanatsal ve kültürel yeterlilikleriyle roman, 
hikâye, şiir, senaryo, makale, deneme gibi farklı yazınsal ve 
bilgilendirici türlerdeki ürünleri analiz edebilecek donanıma 
sahip olacaklardır. Bu doğrultuda bölümümüzde ilköğretim 
Türkçe öğretmenliği çerçeve programına uygun olarak Türk 
Dili, Türk Edebiyatı ve Türk kültürünü ihtiva eden dersler ile 
bu derslerin nasıl öğretileceğine dair yöntem ve teknikler bil-
gisini örnekleyen teorik ve uygulamalı derslerin ayrıntılı bir 
biçimde öğretilmesine yönelik planlama yapılmıştır. 

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
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Davutpaşa Kampüsünde varlığını sürdüren program-
da, 2012-2013 öğretim yılından itibaren Hazırlık sınıfı 
uygulaması başlamıştır. İngilizce Öğretmenliği Prog-
ramında yabancı dil eğitiminde kullanılan ve eğitimsel 
yaklaşımlar, ikinci dil edinimi ve ikinci dil eğitimi yön-
temlerine yönelik dersler yer almaktadır. Öğrenciler, 
zorunlu ikinci yabancı dil (Almanca) dersleri dışında, 
programda yer alan seçmeli dersler aracılığıyla da ilgi 
alanları doğrultusunda kendilerini profesyonel anlam-
da geliştirme olanağına sahiptirler.  Bölümde verilen 
dersler ilk iki yıl öğrencilere İngiliz dilinin genel işleyişi-
ne yönelik temel oluşturmakta ve üçüncü ve dördüncü 
yıllarda değerlendirme, materyal geliştirme, çocuklara 
yabancı dil öğretimi gibi derslerle mesleki becerileri 
öğretmen adaylarına kazandırmayı hedeflemektedir. 
Öğretmen adayları 7. ve 8. dönemlerde ise bölüm öğ-
retim elemanları tarafından belirlenen Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda,  eğitimleri süresin-
ce kazandıkları teorik ve uygulamaya dönük bilgileri-
ni gerçek eğitim ortamında uygulayarak gelecekteki 
mesleklerine hazırlanırlar. 

Lisans çalışmalarını tamamlamaları üzerine öğren-
ciler ikinci ya da yabancı dil olarak İngilizce öğretimi 
alanında Lisans derecelerini alırlar. Bu da onların bu 
alanda ya da başka bir alanda yüksek lisans çalışma-
larına başvurmaları için geçerli diplomayı almış olma-
ları anlamına gelmektedir. Bölümümüzde 4 yardımcı 
doçent, biri Amerikalı olmak üzere 4 öğretim görevlisi 
ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Yabancı Diller 
Eğitimi Bölümü İngilizce öğretmenliği lisans programı, 
üniversitemizin resmi eğitim dili Türkçe olmasına kar-
şın alan derslerinin tümü İngilizce olarak yürütülen ilk 
ve tek bölümüdür. Bölümdeki alan dersleri yüz yüze 
yapılmaktadır. Ancak, öğretim üyeleri ve öğretim gö-
revlileri çeşitli eğitim teknolojilerini çağın gerektirdiği 
şekilde kullanarak ders saatleri dışında da öğrencileri-
ni desteklemektedirler. 

Bölümümüz Avrupa Kredi Transfer Sistemine dahil ol-
muş; derslerin AKTS kredilendirmeleri tamamlanmış-
tır. İngilizce Öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik 
birinci aşama derecesine sahiptir. Bölümün Avusturya, 
İspanya, İsveç, ve İtalya gibi Avrupa’nın çok çeşitli 
ülkelerinde bulunan toplam 17 üniversite ile ikili an-
laşması vardır ve her yıl ortalama 15 öğrencimiz ve 4 
öğretim elemanımız bu hareketliliğe ERASMUS Öğ-
renci Değişimi Programı çerçevesinde dahil olmakta-
dır. Ayrıca bölümümüze de bu ülkelerden hem öğrenci 
hem de akademisyenler katılarak bölümdeki eğitimin 
çeşitliliğine katkı sağlamaktadırlar.

Mezunların Çalışma Olanakları
İngilizce Öğretmenliği lisans programının temel hede-
fi ülkemizin ihtiyaç duyduğu İngilizce öğretmenlerini 
yetiştirmektir. Bu kapsamda mezunlarımızın çeşitli iş 
olanakları bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve en temeli 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilk ve orta 
öğretim kurumlarında İngilizce öğretmenliğidir. Bunun 
yanı sıra mezunlarımız çeşitli resmi ve özel üniversite-
lerde özellikle yabancı diller yüksekokullarında okut-
man ve öğretim görevlisi olarak çalışabilmektedirler. 
Bunlara ek olarak, kimi öğrencilerimiz yüksek lisans 
çalışmalarına devam ederek akademide çalışmaları-
nı sürdürmektedirler. Yine öğrencilerimizden bazıları 
yurtdışında yükseköğrenimlerine devam edebilmekte-
dirler. Avrupa Birliği çalışmaları çerçevesinde de çeşitli 
idari ve yürütücü görevlere getirilmektedirler. Ayrıca, 
bankaların kambiyo birimlerinde, ulusal ya da ulusla-
rarası şirketlerde çevirmen ya da rehber olarak çalış-
ma imkânına sahiptirler. 

YABANCI DİLLER
EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
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BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Temeli 1970 yılında kurulan “Elektronik Hesap Bilimleri 
Kürsüsü”ne dayanan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 1982 
yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bölüm öğrencilerine 
1986 yılından beri İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. 
Bilişim sektörüne akademik ve teknolojik alanda yön veren 
mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü’nün, akademik kadrosunda tam zamanlı 2 profesör, 
3 doçent, 12 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi doktor, 
6 araştırma görevlisi doktor, 20 araştırma görevlisi ve yarı 
zamanlı 1 profesör yer almaktadır. Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü Bilgisayar Bilimleri, Yazılım ve Donanım Anabilim 
dallarından oluşmaktadır.

Bölüm öğretim üyeleri ve yardımcıları, Akıllı Sistemler, 
Bilgisayar ve İleri Teknolojiler, Doğal Dil İşleme, İşaret ve 
Görüntü İşleme, Olasılıksal Robotik ve Yazılım Kalitesi la-
boratuvarlarında lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile  bir-
likte araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktadırlar. Bu 
çalışmalar kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencileri ve 
araştırma grupları ulusal ve uluslararası önemli yarışma-
larda ülke ve dünya birincilikleri dahil olmak üzere birçok 
başarı kazanmışlardır.

Bölüm öğrencileri, 2.sınıftan itibaren ERASMUS Değişim 
Programı kapsamında eğitimlerinin bir kısmını Avrupa’da-

ki anlaşmalı üniversitelerde sürdürebilmektedirler. Bölüm 
öğrencilerinin yaklaşık %15’i her yıl bu programdan fay-
dalanmaktadır. Öğrenciler,  yazılım ve donanım alanla-
rında en az 60 iş günü staj yaparak teorik bilgilerini pratik 
beceriye dönüştürerek bilişim sektörünü daha yakından 
tanıma fırsatına sahip olmaktadırlar. Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Teknoparkı’nda bulunan firmalar her yıl yaklaşık 200 
öğrencimize staj imkanı sağlamaktadırlar. Ayrıca IAESTE 
Staj Değişim Programı ile her yıl 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin 
yaklaşık %10’u dünyanın çeşitli ülkelerinde üniversite veya 
özel şirketlerde staj yapma imkanına sahip olmaktadırlar.

Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin kurduğu ve ak-
tif olarak çalıştıkları Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri 
Topluluğu’nun düzenlediği etkinlikler, öğrencilerin kişisel, 
sosyal ve mesleki gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Mezunların Çalışma Olanakları
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir bölümü 
yurt içinde ve yurt dışında seçkin üniversitelerde lisansüstü 
eğitiminlerini tamamlayarak akademik kariyer yaparken, di-
ğer bir bölümü ise yazılım, donanım ve telekomünikasyon 
alanında özel/kamu sektöründe, Ar-Ge birimlerinde veya 
kendi şirketlerinde mühendis ve yönetici olarak çalışmak-
tadırlar.
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ELEKTRİK 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Elektrik Mühendisliği Bölümünün amacı, elektrik enerjisinin 
üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve elektrik enerjisi 
ile çalışan her türlü elektrikli cihazların (elektrik makinaları, 
güç transformatörleri vb.) tasarımı, geliştirilmesi, korunma-
sı, kontrolü, güvenliği ve işletilmesi konularında uluslarara-
sı düzeyde çalışabilecek ve araştırma yapabilecek elektrik 
mühendisi ve bilim adamı adayı yetiştirmektir. Bu amaçla 
Bölümümüz gelişmiş olan fiziksel altyapısı, öğretim üye ve 
yardımcıları ile her yıl 1. Öğretim için 135, 2. Öğretim için 
135 öğrenciye lisans öğrenimi imkânı vermektedir. Halen 
yaklaşık 1675 lisans ve 237 lisansüstü öğrencisi( Elektrik 
Mühendisliği programlarında yüksek lisans ve doktora) ile 
eğitimine devam etmektedir.

Elektrik Mühendisliği Bölümü, 2011 yılından itibaren de Da-
vutpaşa Kampüsü’ndeki yeni binasında 18 adet sınıf, 3 adet 
amfi,   17 adet öğrenci laboratuarı, 9 adet araştırma labo-
ratuvarı, 64 ofis ile 5900 metrekarelik alanda faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  

Anabilim Dalları
Elektrik Tesisleri
Elektrik Makineleri
Alternatif Enerjili Elektrik Sistemleri

10 Profesör, 10 Doçent, 13 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Gö-
revlisi, 33 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman bölümüzde görev 
almaktadır.
Bölümümüzün öğrencileri, Erasmus programı kapsamında 
bir öğretim dönemini Avrupa’daki anlaşmalı bir üniversitede 
öğrenim görerek geçirebilmektedir. 
Öğrencilerimizin öğrenim süresi boyunca her biri 30 iş gü-
nünden oluşan Genel ve Mesleki olmak üzere iki adet staj 
yapması gerekmektedir.  Genel staj 2. Sınıfın sonunda, 
Mesleki staj 3. sınıfın sonunda yapılmaktadır.

Mezunlarımızın Çalışma Olanakları
Mezunlarımız elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı, tüke-
timi ve kontrolü ile ilgili her türlü imalat, teknik destek, en-
düstriyel otomasyon, güç elektroniği, elektrik makinaları ile 
bu endüstrileri destekleyen diğer kamu ve özel kuruluşlarda 
(bankacılık, denizcilik, haberleşme, ulaşım, her türlü endüst-
riyel tesis/fabrika,  sigorta ve eğitim gibi sektörlerde) geniş iş 
olanakları mevcuttur. 
Mezunlarımızın çalıştığı kurumlardan bazıları: Philips, Sie-
mens,  Arçelik,  Medel,  Mercedes Benz,  Empa Elektronik, 
Koç Grubu,  ABB,  Turkcell,  Avea,  THY,  Tübitak,  Aselsan,  
Bedaş,  Esis,  Pelsan Aydınlatma, HES Kablo.
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Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, uluslararası 
düzeyde rekabet edebilen, kuvvetli ahlaki değerlere sahip, 
temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran 
ve üreten mühendisler yetiştirmek amacında olan Bölümü-
müz, 1982 yılından bu yana öğretimi sürdürmektedir. Sürekli 
gelişen fiziksel altyapısı, öğretim üye ve yardımcıları ile her 
yıl ÖSYM üzerinden yaklaşık 150 öğrenciye yüksek öğrenim 
olanağı tanıyan Bölümümüzde halen yaklaşık 770 lisans, 320 
lisansüstü öğrencisi eğitim görmektedir. Bölümümüz 2010 yılı 
itibariyle %30 İngilizce destekli eğitime geçmiş, 2011 yılı iti-
bariyle MÜDEK’ten akreditasyon almış ve bu akreditasyonla 
birlikte EUR-ACE sertifikasına da sahip olmuştur. 5 Profesör, 
3 Doçent, 18 Yardımcı Doçent ve 23 Araştırma Görevlisiyle 
öğretimi sürdüren bölümümüzde Elektronik, Telekomünikasyon, 
Devreler ve Sistemler ile Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga 
Tekniği Anabilim Dalları bulunmaktadır. Ayrıca LLP-ERASMUS 
Öğrenci Değişim Programı kapsamında her yıl 50’nin üzerinde 
öğrencimiz anlaşmalı olduğumuz 14 Avrupa üniversitesinde 
öğrenim görmeye hak kazanıyor. 

Öğrencilerimiz, Türkiye’nin en büyük ve gözde telekomüni-
kasyon, elektronik ve teknoloji firmalarında staj yapma 
olanağına sahiptirler. Bölümümüzde temel elektronik ve devrel-
er laboratuvarlarının yanı sıra haberleşme, anten ve mikro-
dalga, mikroişlemci ve bilgisayar destekli tasarım ve ileri lojik 
laboratuvarları bulunmaktadır.  Güç elektroniği, medikal elek-
tronik,  mikroelektronik tasarım üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 
Bünyesinde bulunan Turkcell GSM laboratuvarı Türkiye’deki ilk 
ve tek GSM haberleşme laboratuvarıdır. 

Mezunların Çalışma Olanakları
Bölümümüzün mezunları çok geniş bir yelpazede elektronik ve 
haberleşme sektöründe özel/kamu fabrika ve işyerlerinde görev 
yapmakta olup akademik alanda da araştırma faaliyetlerine etkin 
katkıda bulunmaktadırlar. Mezunlarımızın %95’i özel sektörde, 
%5’i ise kamuda çalışmaktadır. Alan itibariyle mezunlarımızın 
%65’i Haberleşme, %31’i Elektronik ve %4’ü de Bilgisayar sek-
törlerinde çalışmaktadır.  

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
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KONTROL VE OTOMASYON 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü, 2009 yılı Ni-
san ayında Elektrik Mühendisliği Bölümü Kontrol ve Ku-
manda Sistemleri Ana Bilim Dalı Programından ayrılarak 
kurulmuştur.

Kadrosunda, 2 Profesör, 3 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 3 
Araştırma Görevlisi Dr. ve 10 Araştırma Görevlisi bulunur. 
Bölümümüz öğretim üyeleri yoğun endüstriyel ilişkilere sa-
hip olup, Avrupa Birliği, Tübitak, Bilisel Araştırma  ve Ulus-
lararası projeleri yürütmektedir. 

Günümüzde sanayileşme yönünde hızla ilerleyen ülkemiz-
de, Kontrol ve Otomasyon Mühendisleri, gerek işletmelerin, 
gerekse fabrikaların ve tesislerin modern ve akıllı sistemler 
haline getirilmesinde önemli roller üstlenmektedirler. Bu ne-
denle, kontrol ve otomasyon mühendisliğine gerek dünya-
da ve gerekse ülkemizde hızla artan bir talep söz konusu-
dur. Bölümümüz; elektrik, elektronik mekanik ve bilgisayar 
tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin amaçlandığı 
biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve teknolojileri üreten ve 
uygulayan mühendislik dalıdır. Bu amaçlardan yola çıkarak 
bölümümüzde kontrol teorisi ve uygulamaları, endüstriyel 
otomasyon, ölçme ve enstürmantasyon, robotik, bilgisayar 
tabanlı bilişim sistemlerinin tasarımı ve uygulamaları konu-
larında eğitim verilir.

Anabilim Dalları
Kontrol ve Otomasyon Anabilim Dalı, bölümün tek anabilim 
dalıdır. 

Mezunların Çalışma Olanakları 
Endüstriyel kontrol ve otomasyon firmalarında, modern her 
türlü fabrikalarda, savunma sanayisinde, enstrumentasyon 
ve kontrol firmalarında, uzay araçları, uydu sistemleri, uzay 
mekiği imal eden tesislerde, uçak sanayinde, robotik sis-
temler, robot otomasyonu, robot üretimi yapan tesislerde, 
akıllı sistemlerin olduğu her yerde, biyomedikal sistemler 
üreten firmalarda, uzaktan kontrol ve merkezi kontrolün ol-
duğu yerlerde, otomotiv sektöründe, gaz dağıtım şirketle-
rinde, yenilenebilir enerji üretimi yapan veya bu teknolojileri 
üreten tesislerde petrol dağıtım şirketlerinde, su dağıtım 
şirketlerinde, elektrik, nükleer, hidroelektrik ve termal sant-
rallerde, demir ve çelik endüstrisinde, inşaat ve çimento 
endüstrisinde, seramik ve cam endüstrisinde, su ve atık su 
arıtma endüstrisinde, gıda ve ilaç endüstrisinde, tekstil ve 
kağıt endüstrisinde, makine ve imalat sektöründe, kimya, 
petrokimya, petrol ve gaz işletmelerinde, yelemetri sistem-
leri üreten tesislerde, deniz yük taşımacılığında limanlarda, 
askeri teknoloji üreten tesislerde, gemi sanayinde ve ter-
sanelerde gibi bir çok iş sektöründe iş imkanı bulabilecek-
lerdir.
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FEN  EDEBİYAT
FAKÜL TES İ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
FELSEFE BÖLÜMÜ
FİZİK BÖLÜMÜ
iNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
KİMYA BÖLÜMÜ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
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Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü 
bünyesinde yer alan Fransızca Mütercim-Tercümanlık Ana-
bilim Dalı 1992 yılında kurulmuştur. Ülkemizde mütercim-ter-
cümanlık alanında lisans düzeyinde Fransızca eğitim veren 
ilk anabilim dalı olma özelliğini taşımaktadır. Bölümümüzün 
akademik kadrosunda 4 Profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Do-
çent, 5 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi Doktor ve 6 
Araştırma Görevlisi yer almaktadır. 

Bölümümüzün öğrencileri lisans eğitimleri süresince yazın-
sal çeviri, terimbilim, sözlükbilim, teknik çeviri, bilgisayar 
destekli çeviri, sözlü çeviri ve yerelleştirme alanlarında yo-
ğun bir eğitim almaktadırlar. Ayrıca, öğrencilerimiz İngilizce-
nin yanı sıra, seçmeli olarak Almanca, İtalyanca ve Rusça 
dersleri ile çok dilli olarak mezun olma imkânına da sahiptir. 
Öğrencilerimiz IV. yarıyıl sonundan itibaren, alanlarıyla ilgili 
bir kurum, kuruluş ya da şirkette 2 dönem staj yapmakta ve 
VIII. yarıyılda da bir bitirme tezi hazırlamaktadırlar. Ayrıca 
Üniversitemizin öğrenci hareketliliği merkezleri (Erasmus, 
Farabi ve Mevlana Program Koordinatörlükleri) aracılığıyla 
eğitim süreleri boyunca bir dönem veya bir akademik yıl bo-
yunca Avrupa’da bulunan yükseköğrenim kurumlarında de-
ğişim öğrencisi olarak eğitim alabilmektedirler.  
Bölümümüzü tercih edecek öğrencilerin, Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi’nce düzenlenen Yükseköğretime Geçiş 
Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) kapsamın-
da yapılan Yabancı Dil testinden Fransızca dil puanı almış 
olmaları gerekmektedir. Bölümümüzün ders içerikleri bakı-
mından, öğrencilerin Fransızcaya hakimiyet düzeylerinin iyi 
derecede olması büyük önem taşımaktadır. Mevcut öğrenci-
lerimizin büyük çoğunluğu Fransa’daki ortaöğretim kurumla-
rından veya Türkiye’deki Fransız liselerinden mezundur. 

Mezunların Çalışma Olanakları
Bölüm öğrencilerimiz, ileri düzeyde Türkçe ve Fransızca dil 
becerilerine sahip, Fransızca dışında en az iki yabancı dile 

(İngilizce, İtalyanca, Almanca, Rusça) hakim olarak mezun 
olurlar. Çeviri büroları, çeviri ve yerelleştirme hizmeti sağla-
yan özel şirketler, basın ve yayın organlarının çeviri birimleri,  
çeşitli devlet kurumlarının (Avrupa Birliği Bakanlığı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü, vd.) çeviri birimleri, yükseköğretim kurumlarının 
uluslararası ilişkiler ve ilgili diğer koordinatörlükleri, otomotiv 
sektöründe faaliyet gösteren Fransız şirketleri ve dış ticaret 
alanında çalışan şirketler, mezunlarımızın görev alabilecek-
leri kurumlardan yalnızca birkaçıdır. 

BATI DİLLERİ VE 
EDEBİYATI BÖLÜMÜ
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FELSEFE BÖLÜMÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü 2010 yılında kuruldu. Kuruluş amacı, sürdüreceği 
eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle rasyonel-eleştirel 
bilgiye duyulan ihtiyacın bilincine varılmasını sağlamak ve 
müspet her türlü gelişime azami katkıda bulunduğu bütün 
dünyada ispatlanmış olan felsefe disiplininin ülkemizde de 
etkili bir konuma gelmesini sağlamaktır.
 
Bölümde 2 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent ve 3 araş-
tırma görevlisi bulunmaktadır ve eğitim programı üç ayrı 
kürsü (anabilim dalı) çerçevesinde düzenlenmektedir;

Felsefe Tarihi 
Sistematik Felsefe ve Mantık
Türk-İslam Düşüncesi Tarihi

Bölümümüzde Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir. Önü-
müzdeki yıllarda lisans eğitimi verilmesi düşünülmektedir.
Programın Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe ve Mantık, 
Türk-İslam düşüncesi Tarihi anabilim dalları çerçevesinde 
yürütülmesi bölümün temel niteliğidir. 
Bölümümüzün, Yüksek Lisans öğrencilerine yönelik şu 
anda İspanya’da ve Hollanda’da olmak üzere çeşitli üni-
versitelerle karşılıklı ERASMUS anlaşması vardır. Bu an-
laşmaya göre bir veya iki dönem olmak üzere öğrenci de-
ğişimi yapılmaktadır ve uygun görülen öğrenciler, öğrenim 
dönemlerinin belli bir kısmını ilgili üniversitelerde görmek 
üzere yurtdışına gidebilmektedirler. ERASMUS programına 
katılmaya hak kazanan öğrenciler, bu program kapsamında 
belli burs olanaklarına da sahip olurlar. Mevcut durumda 
İspanya ve Hollanda’daki bazı üniversitelerle yapılan anlaş-
malara yenilerinin eklenmesi için çalışmalar sürmektedir. 

Mezunların Çalışma Olanakları
Felsefe bölümü mezunları ülkemizde bugün itibariyle aka-
demisyenliğin yanı sıra liselerde öğretmenlik yapabilmekte 
ve çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kül-
tür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birim-
lerinde ve medyada istihdam imkanı bulabilmektedir. 
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Fizik bölümünde; temel ve uygulamalı fizik dallarında öğre-
nim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Araş-
tırmada, geliştirmede ve teknoloji üretiminde katkısı olacak 
düzeyde, laboratuvar deneyimi ve bilgi donanımı olan fizik-
çiler yetiştirmek amaçlanmıştır. 

Anabilim Dalları
Atom ve Molekül Fiziği 
Genel Fizik
Katıhal Fiziği
Matematiksel Fizik
Nükleer Fizik
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği 

Bölümümüzde 13 Profesör, 15 Doç.Dr., 9 Yrd.Doç.Dr.,  15 
Araş.Gör.Dr., 13 Araş.Gör. 3 Uzman bulunmaktadır.
Fizik Bölümü olarak öğrencilerimizin öğrenimleri sırasında 
edinmiş oldukları teorik ve pratik bilgilerini memleketimiz-
de sanayi ve araştırma kuruluşlarımızın bilgi ve olanakları 

ile pekiştirip ileriye dönük olarak daha çağdaş, teknolojik 
aşamalara katkıda bulunabilecek çalışmalara yönlendir-
mek amacıyla staj çalışmalarını teşvik etmekteyiz. Bu amaç 
doğrultusunda öğrencilerimiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
bünyesinde Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merke-
zinde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bi-
yofizik Anabilim Dalında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında, İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Radyofizik 
Bilim Dalında, TÜBİTAK  Bursa Test ve Analiz laboratuva-
rında, Renault Mais Anadolu Şubesinde, THY, Axa Oyak, 
Finansbank v.b. pek çok kurumda 20 iş günlük stajlarını ta-
mamlama imkanı bulmaktadırlar. 

Mezunların Çalışma Olanakları
Sanayi ve araştırma alanında, pompa, kompresör, cam sa-
nayide, özel eğitim kurullarında, hastanelerde medikal alan-
da, lojistik sektörde, iletişim sektöründe, elektrik ve görüntü-
leme teknolojisi üreten firmalar, bankacılık sektöründe.

FİZİK BÖLÜMÜ
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İNSAN VE TOPLUM 
BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003–2004 akademik yılından 
başlayarak, modern eğitim sistemi içinde dünyada yaygın-
lık kazanmakta olan ve ülkemizde de uygulamasını değişik 
örnekleriyle gördüğümüz bir genel eğitim programını uygu-
lamaya koymuştur. Bu program çerçevesinde, YTÜ öğren-
cileri eğitimleri boyunca bir Zorunlu Temel Kültür dersi ve 
bir Üniversite Seçimlik dersi almaktadır. Bu derslerin amacı, 
temel yöntem ve içerikleri çerçevesinde, Sosyoloji, Psikolo-
ji, Tarih, Antropoloji, Felsefe ve bunların alt dallarındaki fark-
lı sahalardan oluşan akademik disiplinleri, özgün ve 
çağdaş yaklaşımlarıyla, tüm öğrenci kitlesiyle 
buluşturmaktır. Bu amacın temel ilkeleri, 
üniversite eğitimi içinde yetkin, bağım-
sız, geniş yaşam deneyimleri bulu-
nan ve toplumsal kurumlar üzerine 
bilgi ve kültür donanımına sahip 
bireyler yetiştirmek, farklılaşmış 
bilgi alanları arasında iletişim 
sağlamak ve toplumsal faydayı 
göz önünde bulundurmaktır.

2003-2004 Akademik yılında 
Rektörlük bünyesinde uygulama-
ya konulan ve YTÜ Fen ve Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü tarafından ko-
ordine edilen genel eğitim programı Tem-
muz 2006 tarihinde kurulan İnsan ve Toplum 
Bilimleri Bölümü bünyesinde toplanmıştır.

Bölümümüz lisans öğrencileri için sunduğu Zorunlu Temel 
Kültür  ve Üniversite Seçimlik derslerinin yanı sıra 2010-
2011 eğitim yılında itibaren Lisansüstü programını da baş-
latmıştır. Bu program şu an % 100 İngilizce olarak yürütül-
mektedir.

Bölümümüzün kadrosu 4 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı 
doçent, 4 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisinden 

oluşmaktadır. Bununla birlikte üniversite içinden ve dışın-
dan birçok öğretim üyesi de bölümümüz derslerine katkıda 
bulunmaktadır.

İnsan ve Toplum Bilimleri, çeşitli disiplinlerden akademis-
yenlerin interdisipliner bir çalışma üretmek üzere bir araya 
geldiği bir bölümdür. Bölümdeki bu interdisipliner hava, onu 
ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğidir. Bölümün temel amacı 
YTÜ öğrencilerine sosyal bilimler alanında seçimlik servis 

dersleri vererek çalışmalarına sosyal bir genişlik 
sağlamak olsa da, aynı zamanda bölüm 

içindeki disiplinler arası dayanışmayı 
bir ürüne de döndürmek için çalış-

malarda bulunmaktadır. Bunun 
da en büyük verimi bölüm çer-
çevesinde başlatılan yüksek 
lisans programıdır. Kültürel 
çalışmalar alanına yönelik in-
terdisipliner bir doktora prog-
ramı hazırlıkları da sürmekte-
dir.

Bölümümüzün lisans öğren-
cisi olmamakla beraber, yüksek 

lisans programımıza kayıtlı öğren-
cilerimiz, ERASMUS programı çer-

çevesinde Sosyal Bilimler Enstitüsünün 
anlaşmalı olduğu üniversitelerde misafir öğrenci 

olarak bulunabilmektedirler.

Mezunların Çalışma Olanakları
Bölümümüz yalnızca servis dersleri vermekte, kendi lisans 
öğrencisi bulunmamaktadır. Yüksek Lisans programından 
mezun olan öğrencilerimiz ise, interdisipliner bir program-
dan mezun olmanın avantajını kullanarak ağırlık vermek 
istedikleri dallarda eğitim ve çalışmalarını devam ettirebil-
mektedirler.
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İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
YTÜ İstatistik Bölümünde “Teorik İstatistik” ve “Uygulama-
lı İstatistik” Anabilim Dallarında eğitim verilmektedir. Öğre-
tim dili %30 Yabancı Dil (İngilizce) ağırlıklı olmak koşulu ile 
Türkçedir. Bölümümüzde 2 Profesör, 4 Doçent, 4 Yardımcı 
Doçent, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Araştırma Görevlisi 
Doktor, 8 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.  

 Öncelikle etik değerlere sahip çıkan, geleceğe yatırım yap-
manın heyecanını duyan bir bölüm olmamızın yanı sıra,  
Türkiye’de üniversite giriş sınavlarını geçmişe dönük incele-
diğimizde istatistik alanında ilk üç içerisinde yer almamız, iş 
dünyasından bölüm mezunlarımıza her geçen yıl artan talep, 
öğrencilerimizin aldıkları kaliteli eğitimin bir yansımasıdır. 

Bölümümüz öğrencileri, Erasmus programı ile her sene artan 
oranda  yurt dışına gidebilmektedirler. Farabi programı ile de 
yurt içinden belirli sayıda misafir öğrencimiz olmaktadır. 
Öğrencilerimizin, öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik 
bilgileri uygulamayla pekiştirmeleri ve becerilerini geliştir-
meleri amacıyla zorunlu olmamak kaydı ile staj yapmaları 
öngörülmüştür. 

Bilgisayar laboratuvarlarımız ve alanda kullanılan program-
lar yeterli olup iş koşullarına uygun  programlama anlayışının 
da sürekliliğine çaba harcamaktayız. Bu alanda öğrencileri-

mize bireysel ve grup ödevleri vererek  disiplinler arası ça-
lışmalara yatkın bir yapıya ulaşmalarına gayret etmekteyiz. 
Fakülte ile ortaklaşa kullanılan 50 bilgisayar kapasiteli bil-
gisayar laboratuvarı, öğrencilerimize tahsis edilmiş olan 7 
bilgisayardan ve bölümümüzün kütüphanesinden oluşan bir 
çalışma odası bulunmaktadır. 

Bölümümüzde öğrencilerin bilimsel, mühendislik, tıp ve eko-
nomi alanlarında istatistiki yöntemler ile araştırmalar yap-
maları, araştırmacılara yardımcı olma ve enformatik alanda 
özellikle program yazma ve geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Ders planına yerleştirilen dersler temel matematik 
dersleri ile birlikte istatistik uygulamalarının gerçek-
leştirilmesi doğrultusunda seçilmiştir. Ayrıca bölümde 
belli bir not ortalamasının üstünde olan öğrenciler, çift 
lisans yapabilmektedir.

Mezunların Çalışma Olanakları
Mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası (İMKB), piyasa ve kamu araştırma şirketleri, ban-
kalar, sigorta şirketleri, laboratuvarlar, çeşitli firmaların insan 
kaynakları ve bilgi işlem bölümlerinde çalışma imkânlarına 
sahiptir.

D
avutpaşa K

am
püsü

Tel: +
90 212 383 44 16

Faks: +
90 212 383 41 06

E
-posta: istblm

@
yildiz.edu.tr

W
eb: w

w
w

.ist.yildiz.edu.tr

61



62

KİMYA BÖLÜMÜ
Kimya Bölümü; 
Fizikokimya
Organik Kimya
Anorganik Kimya
Analitik Kimya
Biyokimya 

olmak üzere 5 Anabilim Dalı’ndaki gelişmiş altyapı, akade-
mik ve idari kadrosuyla lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim 
ve araştırma etkinliklerini başarıyla sürdürmektedir.
Bölümümüzde 22 Profesör, 24 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 
26 Araştırma Görevlisi, 2 Uzman, 3 kimyager ve tekniker 
görev yapmaktadır. Bunun yanında, lisans programı eğitim-
öğretim faaliyetleri dönemsel asistan öğrenci uygulamasıyla 
desteklenmektedir.
Kimya bölümü, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın ve araş-
tırma projeleri sayısı bakımından fakülte ve üniversite ba-
zında en aktif bölümlerden biridir. Ayrıca, döner sermaye 
çalışmaları ile sanayinin ihtiyaç duyduğu endüstriyel ve la-
boratuvar hizmetleri karşılanmakta ve üniversitemizin gelir-
lerine ve bütçesine önemli bir katkıda bulunulmaktadır.  

Bölümümüzde ERASMUS, FARABİ, IAESTE ve MEVLANA 
gibi ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi deği-
şim programları ile yurtdışında eğitim-öğretim, staj yapma 
imkânları bulunmaktadır. BOLOGNA  (www.bologna.yildiz.
edu.tr) süreciyle Avrupa Birliği ülkeleri ile lisans ve lisansüstü 
ortak eğitim programına geçilmiştir. Birçok yurtdışı üniversi-
teyle ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.

Bölümümüzde öğrenci, araştırma ve endüstriyel hizmetlere 
yönelik makine-teçhizat ve insan kaynağı bakımından dona-
nımlı gelişmiş laboratuvarlar bulunmaktadır. Tekstil labora-
tuvarı Türkiye Akrediyasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 
akredite edilmiştir. Diğer laboratuvar akreditasyon çalışma-
ları hızla devam etmektedir. Diğer üniversitelerden birçok 
öğrenci bölümümüzdeki laboratuarlarda staj yapmaktadır.

Mezunların Çalışma Olanakları
Mezunlarımız kimya sektöründe en çok tercih edilen ele-
manlar arasındadır. Petrokimya, kimyasal madde, ilaç, boya, 
gıda, metal, kâğıt, plastik, temizlik maddeleri, kozmetik, teks-
til gibi alanlar ile doğrudan; makine, maden, tıp gibi dallar 
ile de dolaylı olarak ilgili olduğundan, kimyagerler bütün 
bu iş alanlarında iş bulabilirler. Kimyagerler sanayide kalite 
kontrol, üretim ve arge (araştırma geliştirme) olmak üzere 
üç temel alanda görev alabilirler. Son yıllarda arge çalışma-
larındaki artışa bağlı olarak çok daha fazla sayıda mezunu-
muz çeşitli firmaların arge bölümlerinde iş imkânı bulmuştur. 
Öğrencilerin projelerde burslu olarak görev alması sağlana-
rak bu konudaki yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. 
Bitirme çalışmalarının da TUBİTAK tarafından desteklenme-
sine başlanmıştır. Başarılı Kimya Lisans bölümü mezunla-
rının akademik kariyer yapmaları da mümkündür ve teşvik 
edilmektedir.
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MATEMATİK BÖLÜMÜ

Bölümümüzde 8 profesör, 10 doçent, 24 yardımcı doçent, 3 
öğretim öğretim görevlisi ve 37 araştırma görevlisi; Analiz ve 
Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Ma-
tematiğin Temelleri ve Matematik lojik, Topoloji ve Uygula-
malı Matematik anabilim dallarında çalışma ve araştırmala-
rını sürdürmektedir. Bölümümüz öğretim üyeleri ayrıca belirli 
konular üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırmış ve araştırma 
grupları kurmuştur. 

Bazı araştırma gruplarımız şunlardır:
Hata Düzelten Kodlar Teorisi, Şifreleme, Halka ve Modül Te-
ori, Kinematik, Kuaternion Teorisi, Harmonik Analiz ve Ope-
ratörler Teorisi, Kuantum Süper Gruplar ve Kuantum Süper 
Geometri, Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi, Mate-
matiksel Kontrol Teorisi, Lie Grupları ve Cebirleri.

Matematik bölümümüz yurt içi ve yurt dışı bilimsel kurumlar 
tarafından tanınmış, yurt dışındaki üniversitelerin eşdeğer 
bölümleri arasında öğrenci alışverişi yapabilen, farklı bilim 
alanları ile işbirliği içinde olan, öğretim üyelerini bilimsel 
çalışmalar konusunda teşvik eden, öğrencilerin ve öğretim 
üyelerinin akademik, kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını gözeten, 

ders içeriklerini ve çeşitliliğini modern hayata paralel şekilde 
güncel tutup bu sayede öğrencilerinin yol haritalarını çizer-
ken kendilerini geliştirmelerini ve kariyerlerine önemli katkı-
larda bulunmayı amaçlayan, mezunların karşılaştığı sorun-
lara bilgi ve teknoloji bakımından adres olabilen, günümüz 
teknolojisinin kullanılmasına destek veren bir bölüm olmayı 
misyon edinmiştir.

Mezunların Çalışma Olanakları
Matematik Bölümü mezunları öğretmenliği severek ve zor-
lanmadan yapabilmekte, gerek kamuda gerekse özel sek-
törde çok başarılı bir öğretmen olabilmektedirler. Eğer ger-
çekten  matematiği seviyorsanız, bitirip akademik devam 
edebilir ve akademisyen olabilirsiniz. Ayrıca çoğu banka ve 
özel kuruluş analist alıyor. Analistlerin de bazılarını matema-
tikçilerden seçiyorlar. Tübitak, Aselsan, TTnet, Telekom, Ha-
zine Müsteşarlığı, muhtelif bankalar ve farklı arge bölümleri 
ciddi sayılarda finansal danışman alıyorlar. Serbest meslek 
alanında da ticarete atılan matematikçiler de az değil, yazı-
lım sektöründen tutun lokanta zincirine kadar birçok yerde 
matematikçiler çok rahat söz sahibi olabilmekteler.
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MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE 
GENETİK BÖLÜMÜ
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bilimine temel katkılarda bulunmanın yansıra Bi-
yoteknoloji alanında da dünya çapında rekabet edebilmeyi 
hedeflemektedir. Bu amaçla bilimsel düşünme yeteneğine 
sahip, interdisipliner fikirler geliştirebilen, bilgi ve teknoloji 
üretebilme yeteneğine sahip, girişimci, yenilikçi, yaratıcı genç 
araştırıcıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Anabilim Dalları
Genel Biyoloji
Moleküler Biyoloji 
Bölümümüzde 2 Prof. Dr., 2 Doçent Dr., 4 Yrd. Doç. Dr., 3 Ar. 
Gör. Dr., 2 Ar. Gör. ve 1 Uzman görev yapmaktadır. İki Ana 
Bilim Dalında da temel ve uygulamalı çok farklı disiplinlerden 
gelen, yurt içi ve yurt dışı doktoralı araştırmacıların birlikte ça-
lışması YTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde araş-
tırmaların özellikle multidisipliner alanlarda yürütülmesine 
katkı sağlamaktadır. Araştırmalar ağırlıklı olarak bitki mole-
küler biyolojisi ve genetiği, bitki kimyası, biyoteknoloji, nano-
biyoteknoloji ve ekoloji alanlarında yapılmaktadır. Bu alanlar 
kapsamında gen anlatımının kontrolü, işlevsel genomik, re-
kombinant enzim üretimi,  bitki stres fizyolojisi, allelopati, bitki 
doku kültürleri, biyotransformasyon, metagenomik ve hedefe 
yönelik ilaç tasarımı konularıyla ilgili projeler yürütülmektedir
Genel Biyoloji ve Moleküler Biyoloji Anabilim dallarına ait  3 
adet araştırma laboratuarı bulunmaktadır. 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri için top-
lam 30 iş günü olmak üzere staj zorunluluğu vardır. DETAE 
(Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü), Adli Tıp ve Kriminoloji 
Laboratuvar, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezindeki il-
gili Enstitüler, Üniversite Araştırma Merkezleri, Tıp Fakülteleri 
Biyofizik, İmmunoloji, Onkoloji vb. Laboratuvar, Genetik Tanı 
Merkezleri, İlaç Firmaları, Biyoteknolojik Araştırma ve Üretim 
Yapılan Endüstri Kurum ve Kuruluşları, Tüp Bebek merkez-
leri, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Kök Hücre 
Araştırma Merkezleri ve Kordon Kanı Bankaları vb. kuruluş-
larda yapılacak staj çalışması kabul edilecektir.

Mezunların Çalışma Olanakları
Mezunlarımız yurt içi ve yurt dışı akademik kurumlar, 
moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili alanlarda sarf 
ve donanım dağıtımı yapan şirketler, ilaç şirketleri, 
biyoteknolojik araştırma ve üretim yapılan kurumlar çalışma 
olanağı bulabilecektir. Bu bağlamda Teknoparklar, TÜBİTAK 
Araştırma Enstitüleri, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım 
Bakanlığı Araştırma Merkezleri,  Halk Sağlığı Kurumuna 
bağlı laboratuvar, tüp bebek merkezleri, hastaneler ve tanı 
laboratuvar, belediyelerin fen işleri, adli tıp enstitüleri, emniyet 
kriminoloji laboratuvarları öğrencilerimiz için istihdam olanağı 
sağlamaktadır.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
BÖLÜMÜ

Türk Dili ve Türk Edebiyatı anabilim dallarından oluşan bö-
lümde; tarihî dönem Türk dillerine (Eski Türkçe, Karahan-
lıca, Eski Osmanlıca vb.), Türkçe dilbilgisine; dilbilimine; 
Osmanlı dönemi Türk edebiyatına; Tanzimat’tan günümüze 
tüm yönleriyle modern Türk edebiyatına; halk edebiyatına ve 
mesleki İngilizceye yer verilmektedir.

Dört yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler toplam 162 kredi 
ile mezun olacaktır. Bölümümüz, öğrencilerine çalışmaların-
da karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazandır-
mak amaçlanmaktadır.

Bölümümüzde Türk Dili ve Türk Edebiyatı olmak üzere iki 
anabilim dalı vardır. Bu anabilim dallarında Eski Türk Ede-

biyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili ve 
Yeni Türk Dili alanlarında çalışmalar yapan akademisyenle-
rimiz bulunmaktadır.
Bölümümüzde 5 Profesör, 2 doçent, 5 Yardımcı Doçent, 1 
Öğretim Görevlisi ve 11 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Mezunların Çalışma Olanakları
Bölümümüzü bitiren öğrenciler, formasyon aldıkları takdirde 
MEB’e bağlı okullarda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 
yapabilmekte, Özel Dershanelerde Öğretmenlik, Yayın ev-
lerinde Editörlük yapabilmektedirler. Ayrıca Kültür Bakanlığı 
ve diğer çeşitli bakanlıklarla TRT’de çalışma imkânı bula-
bilmektedirler. Çalışma alanları öğrencinin yeteneğine göre 
çeşitlilik kazanabilmektedir.
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ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ

Bölümde, lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans-Doktora) seviyele-
rinde eğitim-öğretim verilmekle birlikte bilimsel faaliyetler, projeler, 
bilimsel yayınlar ile araştırma-geliştirme alanında; ölçüm, analiz 
ve danışmanlık hizmetleri ile de uygulama alanında faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir.Bölümün tüm faaliyet alanları için akreditas-
yon ve uygunluk belgelendirme çalışmaları sürmektedir. Şu an 
Bölümde, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmakta olup, 
Lisans eğitim programı için MÜDEK Akreditasyonu alınmıştır. 
Ayrıca, ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon çalışmaları devam 
etmektedir.Bölüm, 2014 yılı itibariyle 5 Profesör, 10 Doçent, 10 
Yardımcı Doçent, 25 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman, 2 Teknisyen, 
2 İdari Personel ve 1 Hizmetli olmak üzere toplam 56 kişilik bir 
Kadro ile YTÜ Davutpaşa Yerleşkesinde eğitim-öğretim ve araş-
tırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. YTÜ Çevre Mühen-
disliği Bölümü, hem sahip olduğu imkânlar hem de akademik 
kadrosu ile ülkemizin Çevre Mühendisliği Bölümleri arasında ön 
sıralarda yer almakta olup, 2012 yılında 19. mezunlarını vermiştir. 
Bölümde Su ve Atıksu, Katı Atık ve Hava Kirliliği gibi temel konu-
larda çalışmalar ve projeler yürütülmektedir.

Anabilim dalları
Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı çevre alanında temel konuların 
araştırıldığı Ana Bilim Dalıdır. Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda, 
10 Öğretim Üyesi (1 Profesör, 4 Doçent, 5 Yardımcı Doçent) ve 
13 Öğretim Yardımcısı (3 Araştırma Görevlisi Doktor, 6 Araştırma 
Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi (35.md.)) olmak üzere toplam 23 
kişilik bir akademik kadro görev yapmaktadır. 
Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı çevre alanındaki teknolojik ge-
lişmelerin araştırıldığı Ana Bilim Dalıdır. Çevre Teknolojisi Ana Bi-
lim Dalı’nda, 15 Öğretim Üyesi (4 Profesör, 6 Doçent, 5 Yardımcı 
Doçent) ve 13 Öğretim Yardımcısı (1 Araştırma Görevlisi Doktor, 
6 Araştırma Görevlisi, 5 Araştırma Görevlisi (35.md.), 1 Uzman) 
olmak üzere toplam 28 kişilik bir akademik kadro görev yapmak-
tadır. 

Bölüme ait laboratuvarda Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan onay-
lı analizler yapılmaktadır. Üniversitemizde öğretim elemanları 
yapacakları bilimsel çalışmalar için desteklenmekte ve özen-
dirilmektedir.  Bu maksatla Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş 
olan YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAPK) 
öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarını imkânlar nispetinde 
desteklemeyi amaçlamaktadır. Sadece Üniversitemiz değil birçok 

kamu ve özel kurum ve kuruluş da bilimsel çalışmalara destek 
vermektedir. Bölümde bu şekilde destek sağlanarak pek çok bi-
limsel çalışma yapılmaktadır. Bölümde yapılmış bilimsel yayınla-
ra ait istatistikler, tam liste bilimsel toplantılar, projeler ve muhtelif 
zamanlarda yapılan seminerler hakkında bilgiler Bölümün resmi 
web sitesinde yayınlanmıştır. 

Mezunların Çalışma Olanakları
Üniversitemiz Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olanlara 
“Çevre Mühendisi” unvanı verilir. Çevre Mühendislerinin çalışma 
alanları arasında; Çevre ve Orman Bakanlığı kademeleri, İller 
Bankası altyapı sistemleri, belediyeler, arıtma firmaları (katı atık 
depolama yöntemlerini, atıksu arıtmayı, deniz deşarj sistemleri-
ni konu alan işyerleri), halk sağlığı laboratuarları, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Pet-
rolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sağlık Bakanlığı ve Üniversiteler 
sayılabilir. Çevre konuları çok yönlü olduklarından, çevre mühen-
disleri başta inşaat ve kimya olmak üzere, yerine göre, tüm diğer 
mühendislerle; şehir ve bölge plancıları, mimar, biyolog, kimya ve 
fizik gibi fen bilimcilerle, sosyolog, psikolog gibi sosyal bilimcilerle, 
ekonomistlerle, işletmecilerle çalışma ve işbirliği yapma durumun-
dadırlar.
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Harita Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalları 
Jeodezi, Fotogrametri
Ölçme Tekniği, 
Kartografya 
Kamu Ölçmeleri. 
Bu yapı içinde, konularında uzman dört profesör, on 
beş doçent, altı yardımcı doçent, yedisi doktor yirmi 
altı araştırma görevlisi akademik ve eğitim öğretim 
faaliyetlerini her anabilim dalına ait farklı laboratu-
varlarda yürütülmesini sağlamaktadır. Güçlü öğretim 
elemanı kadrosuyla, doğal afetlerin ve mühendislik 
yapıların izleme, sürekli gözlem yapan GNSS ağların-
da uygulama geliştirme, coğrafi mekânı modelleme, 
topografik ve tematik haritalar oluşturma, sürdürüle-
bilir ve ekonomik olarak geri döndürülebilir taşınmaz 
geliştirme konularında çeşitli projeler gerçekleştiril-
mektedir.  
Günümüz teknolojini en iyi kullanan mühendislik dal-
ları arasında yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü’nün çağdaş ve modern eğitim-
öğretim programı MÜDEK ve EURO-ACE gibi ulusal 
ve uluslararası akredite kurumları tarafından akredi-
te edilmiştir. Harita Mühendisliği Bölümü tarafından 
ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında 
yabancı üniversitelerdeki eşdeğer bölümlere öğrenci-
ler gönderilmekte ve yurt dışından öğrenci kabul edil-
mektedir.  Ayrıca, 87 farklı ülkenin üye olduğu IAES-
TE birliği aracılığı ile öğrencilerimize teknik stajlarını 
yurt dışında uluslararası bir ortamda gerçekleştirme 
ve uluslararası iş dünyasını tanıma fırsatı da veril-
mektedir.  Bunun yanında, FARABİ öğrenci değişim 
programı kapsamında yurt içindeki diğer üniversite-
lerden öğrenci kabulleri yapılmaktadır. 

Harita Mühendisliği Bölümü öğrencileri IGSO-Ulusla-
rarası Jeodezi öğrencileri buluşmalarına katılmakta 
ve farklı üniversitelerden öğrencileri ülkemize davet 
etmektedir. Öğrenciler ayrıca yurtiçinde Harita Mü-
hendisleri Odası öğrenci komisyonları tarafından fark-
lı yerlerde yapılan buluşmalara da katılabilmektedir.   

Mezunların Çalışma Olanakları
Bölüm öğrencileri ve mezunları, mühendislik yapıla-
rının kontrolü için deformasyon ölçmeleri,  karayo-
lu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel projeleri ve 
araziye uygulanması, uydulardan yararlanarak ko-
num belirleme ve araç takip sistemleri, navigasyon, 
uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları yardımıyla veri 
toplama ve işleme, yersel fotoğraflarla restorasyon 
faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi, topog-
rafik ve tematik haritaların üretimi, mekânsal verilere 
ve haritalara ilişkin çeşitli multimedya, görselleştirme 
çalışmaları ve internet tabanlı sunumları, mobil cihaz-
lar ve web için harita tasarımı, kentsel ve kırsal alan 
düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar, imar uygula-
maları, kadastro çalışmaları, kamulaştırma, taşınmaz 
(gayrimenkul) değerlemesi, kentsel dönüşüm üzerine 
faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlarda stajlarını 
yapabilmekte ve çalışabilmektedir. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Belediyeler,  Coğrafi Bilgi Sistem-
leri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü, Toprak ve Tarım Reformu Genel Mü-
dürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TCDD, 
BOTAŞ, TPAO, TEAŞ, MTA, İnşaat Şirketleri, Harita 
Mühendislik Şirketleri, Taşınmaz Değerleme Şirket-
leri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları mezunlarımızın 
görev yaptığı kurum ve kuruluşlar arasında sayılabilir.

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
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İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün tarihi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin (YTÜ) tarihi ile aynı zamana rastlar ve 
Türkiye’nin en eski ikinci bölümüdür.Hâlen bölümde ka-
yıtlı 1870 lisans ve 491 lisans üstü öğrencisi bulunmak-
tadır. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi eğitim-
öğretim ve akademik çalışmalarını 2008-2009 Öğretim 
yılından itibaren Eski Davutpaşa Kışlası olan Davut-
paşa Kampüsünde sürdürmektedir. Bölümümüz LLP-
ERASMUS Öğrenci Değişimi Programı kapsamında 
Avrupa’nın çeşitli okullarıyla ikili anlaşmalara sahiptir. 

Anabilim Dalları
Geoteknik Anabilim Dalı
 3 Profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim 
Görevlisi,
5 Araştırma Görevlisi olmak üzere Ana Bilim Dalı 14 
kişilik akademik kadro ile görev yapmaktadır.

Hidrolik Anabilim Dalı 
4 Profesör, 3 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 6 Araştırma 
Görevlisi, 1
Uzman olmak üzere Ana Bilim Dalı 19 kişilik akademik 
kadro ile görev yapmaktadır.

Mekanik Anabilim Dalı 
2 Profesör, 4 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 5 kadrolu 1 
ÖYP kapsamında görevlendirilmiş olan Ana Bilim Dalı 
14 kişilik akademik kadro ile görev yapmaktadır.

Ulaştırma Anabilim Dalı 
3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 5 kadrolu, 1 kişi 35.Md. 
göre görevli ve 2 ÖYP kapsamında görevlendirilmiş 
olan Araştırma Görevlisi, 1 Mühendis olmak üzere Ana-
Bilim Dalı 13 kişilik akademik kadro ile görev yapmak-
tadır.

Yapı Anabilim Dalı 
4 Profesör, 6 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 9 kadrolu ve 
1 ÖYP kapsamında görevlendirilmiş olan Araştırma 
Görevlisi olmak üzere üzere Ana Bilim Dalı 25 kişilik 
akademik kadro ile görev yapmaktadır.
Yapı İşletmasi Anabilim Dalı 
1 Profesör, 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma 

Görevlisi olmak üzere Ana Bilim Dalı 8 kişilik akademik 
kadro ile görev yapmaktadır.

Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı 
1 Profesör, 5 Yardımcı Doçent, 3 kadrolu ve 1 ÖYP-
kapsamında görevlendirilmiş olan Araştırma Görevlisi 
olmak üzere Ana Bilim Dalı 10 kişilikakademik kadro ile 
görev yapmaktadır.
Stajlar
İnşaat Mühendisliği Lisans Öğretimi öğrencilerin yaz 
aylarında yapı, ulaştırma, hidrolik ve geoteknik olmak 
üzere iki farklı nitelikte mesleki staj yapmalarını öngör-
mektedir. Bu stajlar özel veya devlet kurum ve kuruluş-
larında yapılabilmektedir. Stajlar öğrencilerin gelecek-
teki meslekleri hakkında görüş geliştirmelerini, deneyim 
kazanmalarını, inşaat sektörü ile ilişkiye girmelerini ve 
okulda edindikleri bilgileri uygulama olanağı sağlamak 
amacıyla düşünülmüştür.

Mezunların Çalışma Olanakları
Endüstriyelleşen bir dünyada İnşaat Mühendislerinin 
iş bulma olanakları hayli fazladır. Endüstrileşmenin 
diğer önemli adımları olantarım ve sanayi sektörü ile 
ortak çalışma alanları bulabilir. Kamu içerisinde; Tür-
kiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, Bayındırlık Ba-
kanlığı, Devlet Su İşleri kurumlarında iş bulabilmekle 
birlikte, ülkemizde ve dünyada gelişen inşaat ve yapı 
sektöründe özel firmalarda gelişim arttıkça bu sektörde 
inşaat mühendislerine ihtiyaç duyulmakta ve yer veril-
mektedir. Özel sektörde ve kamu kuruluşlarında inşaat 
mühendisleri farklı alanlara yönelebilir ve mevkilerinde 
belirleyici rol oynayabilirler.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
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KİMYA METALURJİ 
FAKÜLTESİ

BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

METALURJİ VE MALZEME

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
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BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü yaptığı 
araştırmalar ve verdiği eğitim ile bilimsel keşifleri yönlen-
dirmek, biyomedikal teknolojiyi geliştirmek ve mühendislik 
bilimleri ile yaşam bilimleri arasında bağlantı oluşturmak 
amacını taşımaktadır. Biyomühendislik; diğer bir tanımla, 
elektriksel, mekanik, kimyasal, optik ve matematiksel  pren-
siplerin pratik uygulamaları ile biyolojik sistemlerin (insan, 
hayvan vs.) anlaşılması, modifikasyonu veya kontrolünün 
yanı sıra hastalıkların teşhis ve tedavisinde yardımcı olan, 
fizyolojik fonksiyonları görüntüleyebilen ürünlerin dizayn 
edilmesi ve üretilmesini kapsayan bir bilim dalıdır.YTÜ Biyo-
mühendislik bölümünde halen 14  öğretim üyesi (4 profesör, 
2 doçent, 8 yrd. Doçent), 12 araştırma görevlisi ve 2 uzman 
görev yapmaktadır. 

YTÜ Biyomühendislik bölümü LLP-ERASMUS Programı 
çerçevesinde yurtdışı üniversitelerle öğrenci, akademisyen 
ve idari personel değişimi amacıyla 17 avrupa üniversitesiyle 
ikili anlaşma imzalamıştır.

Bölümümüz bünyesindeki öğrenciler için bilgisayar laboratu-
varı, seminer odası ve derslikler bulunmaktadır. Bölümümüz-
de, 10 adet araştırma laboratuvarı ve 1 adet Biyoteknolojik 
Sera vardır. Bölümümüzde sürdürülen araştırma faaliyetleri 
dahilinde biyopolimerler, yapay aşılar, enzim stabilizasyonu 
ve regülasyonu, enzim reaksiyonları, DNA ve ilaç taşıyıcı 
sistemler, ilaç tasarımı, biyomalzeme geliştirilmesi ve karak-
terizasyonu, gen klonlama ve protein mühendisliği, biyosen-
sörler/biyoçipler, tıpta tanı yöntemlerinin geliştirilmesi, hücre 
kültürü ve doku mühendisliği, kök hücre çalışmaları, kemote-
rapi ve kriyoprezervasyon, biyoinformatik, yenilenebilir enerji 
teknolojileri, biyokütle, biyoteknoloji, serada nutrient takip 
sistem ve yöntemlerinin geliştirilmesi, mikroorganizmalarla 
bitki besleme ve antimikrobiyal peptit sentezi konuları çalı-
şılmaktadır.

Mezunların Çalışma Olanakları
Mezunlar özel sektör de(kimya, ilaç, gıda gibi), adli tıp ku-
rumunda ve kamuda çeşitli meslek dallarında rahatlıkla iş 
bulabilirler. 
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Ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul’da birçok üniversite 
bulunmasına rağmen lisans ve lisansüstü seviyesinde Gıda 
Mühendisliği eğitimi veren iki devlet üniversitesinden birisi 
de Yıldız Teknik Üniversitesi’dir. 2011 yılında kurulmasına 
rağmen “Gıda Bilimi” ve “Gıda Teknolojisi” olmak üzere iki 
anabilim dalında hizmet eden bölümümüz gelişimini hızla ta-
mamlayarak 2 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 4 araş-
tırma görevlisi ve 1 uzmandan oluşan 12 kişilik bir kadroya 
ulaşmıştır. 

Bölümümüzde lisans programının yanı sıra tezli ve tezsiz yük-
sek lisans programları ve doktora programı bulunmaktadır. 
Ayrıca son iki yıllık süreçte toplam 20’yi aşkın proje yürütül-
meye başlamıştır. Bununla birlikte bölümümüzdeki akademis-
yen profilinin yüksek olması ve öğretim üyelerinin büyük bir 
çoğunluğunun yurtdışı doktoralı veya tecrübeli olmasından 
dolayı üniversitemiz bölümleri arasında en çok yayın yapan 
1. bölüm olmuştur. Ayrıca bölümümüz öncülüğünde bilimsel 
dergi, bilimsel dernek, uluslararası çalıştay vb. aktiviteler dü-
zenlenmekte olup kısa bir zaman içerisinde ülkemizin önde 
gelen bölümleri arasına girmiştir. 

Bölümümüz ERASMUS koordinatörlüğünce Almanya, Bel-
çika, İspanya, İtalya, Avusturya, Bulgaristan ve Çek Cum-
huriyeti’ndeki seçkin üniversitelerle anlaşmalar yapılma 
aşamasındadır. Ayrıca İtalya, Malezya ve Kazakistan’daki 
üniversitelerle işbirliği anlaşması yapılmıştır.

Bölümümüzde öğrencilerimizin gerçek anlamda gıda sa-
nayiine adapte olabilmeleri ve başarılı birer gıda mühendisi 
olarak yetişebilmeleri için öğrenci stajlarına büyük önem ve-
rilmektedir. Öğrenci stajları laboratuvar stajı ve işletme stajı 
olmak üzere iki kategoride yapılması gerekmektedir. İstanbul, 
ülkemizde en fazla gıda işletmesinin bulunduğu şehir olma-
sından dolayı gıda işletme ve fabrikalarında çok sayıda staj 
yapabilme imkânlarına sahiptir. Ayrıca, bölümümüz ve diğer 
üniversitelerdeki öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak ama-
cıyla bölüm laboratuvarların staj yapmalarına da imkân tanın-
maktadır. 

Mezunların Çalışma Olanakları
Ülkemizde gıda üretimin yapıldığı bütün işletme ve fabrika-
larda Gıda Mühendisi çalıştırılması zorunlu olmasından do-
layı özel sektör de geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bu iş-
letmelerde üretim, laboratuvar ve Ar-Ge alanlarında çalışma 
imkânları sahip olan gıda mühendisleri gıda üretiminin kontrol 
ve denetiminin sağlanabilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığında; Kalkınma Bakanlığı, TSE, Sağlık Bakanlığı, 
İl Sağlık Müdürlükleri, Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi 
kamu kuruşlarında görev alabilmektedir. Ayrıca aynı zaman-
da akreditasyon kuruluşlarında gıda güvenliği denetçisi ola-
rak çalışma imkânları vardır. Mezunlarımız Gıda Mühendisi 
olarak çalışabilecekleri gibi yurt içinde ve yurt dışında yapa-
cakları yüksek lisans ve doktora öğrenimleri ile uzmanlaşa-
rak, akademik çalışma yapmaya hak kazanırlar.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
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Kimya mühendisliği, çeşitli kimyasal ve fiziksel değişimlerin 
oluşturduğu üretim proseslerinin geliştirilmesi ve uygulan-
ması ile ilgili bir mühendislik dalıdır. Bölümümüzde 6 Pro-
fesör, 5 Doçent, 14 Yardımcı Doçent, 8 Doktor Araştırma 
Görevlisi, 5’i ÖYP programı ile görevli 10 Araştırma Görev-
lisi,1 Doktor Uzman, 1 Uzman, 2 Memur, 1 Teknisyen ve 
1 Yardımcı Personel görev yapmaktadır. Bölüm araştırma 
konuları ve bilgi birikiminin günümüzde son derece ilgi gö-
ren alanlara yakın olması; bölümümüzün çeşitli araştırma 
alanlarında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde say-
gınlığının olması; Teknokent içinde yer alabilecek proje-
lerimizin olması; döner sermaye gelirlerinin olması; eski 
mezunlarımızın günümüzde önemli kamu ve özel sektör 
kuruluşlarının üst düzey yönetiminde bulunması ve bölü-
mümüz yerleşkesinin çeşitli endüstri kuruluşlarına yakın ol-
ması bölümümüzün güçlü taraflarını oluşturmaktadır. Ayrıca 
Erasmus Programı kapsamında uluslararası düzeyde öğ-
renci ve öğretim üyesi değişimi yapılabilmesi; öğretim ele-
manlarımızın yurt dışında ve yabancı öğretim elemanlarının 
bölümümüzde ders vermelerinin sağlanabilmesi amacıyla 
21 Avrupa üniversitesi ile ikili anlaşma imzalanmıştır.

Anabilim Dalları
Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı,
Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı,
Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı,
Kimya Mühendisliği Bölümü’nde 3 öğrenci ve 19 araştırma 
laboratuvarı olmak üzere toplam 21 laboratuvar mevcuttur. 
Malzeme Karakterizasyonu (DTA-TG, FTIR), Enstrüman-
tel Analiz (I), Enstrümantel Analiz (II – ICP, BET, UV-XRF), 
SEM, Süperkritik Akışkan Teknolojileri, Bor Teknolojileri, 
Gıda ve Polimer Teknolojileri, Yakıt Teknolojileri ve Adsorp-
siyon, Membran  (Pervaporasyon, Membran Reaktör)  Tek-
nolojileri, Yarı İletken Polimer Üretimi, Korozyon ve Metal 
Kaplama, İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları, Çevre Tek-
nolojileri, Biyomalzeme ve Adsorpsiyon, Kristalizasyon ve 
Nanoteknoloji, Katı Fazda Gaz Difüzyonu, Sıvı Azot, Biyo-
teknoloji, Nanoteknoloji, Yapısal Çözünme ve Kristalografi, 
Enerji ve Malzeme, başlıca araştırma laboratuvarlarımızdır.

Mezunların Çalışma Olanakları
Kimya Mühendisliği Bölümü mezunları hemen her sektörde 
çalışma olanağı bulmaktadır. Kimya sanayii, petrol rafine-
rileri, enerji sektörü, ilaç, çimento, tekstil, gıda, polimer ve 
kauçuk sanayii ve akla gelebilecek her türlü üretim, yöne-
tim, fizibilite çalışması ve danışmanlık işlemlerinde kimya 
mühendisleri iş imkânı bulabilmektedir.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
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MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Üniversitemizde Matematik Mühendisliği Bölümü ilk öğren-
cisini 1976-1977 döneminde almıştır. 2010 yılında %30 İn-
gilizce ağırlıklı eğitim veren 1. ve 2. öğretim programlarına 
geçilmiştir.  Son olarak, 2012-2013 öğretim yılında 1. ve 2. 
öğretimde %100 İngilizce eğitim veren programların açılma-
sıyla, bölümümüz 4 farklı lisans programıyla öğretim hizme-
tine devam etmektedir. 

Matematik Mühendisliği programları köklü Matematik bilgi-
sine sahip, mühendislik formasyonu almış, teknik-ekonomik 
ve sosyal olayları modelleyerek çözüm üreten mühendisler 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Matematik Mühendisliği Bölü-
mü, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Mekanik, Matemati-
ğin Temelleri ve Matematik Lojik, Sistem Analizi ile Topoloji 
anabilim dalı olmak üzere toplam 5 anabilim dalından oluş-
maktadır. Matematik Mühendisliği Bölümü halen 6 Profesör, 
10 Doçent, 14 Yardımcı Doçent, 13 Araştırma Görevlisinden 
oluşan bir kadroya sahiptir. 

Bugün Matematik Mühendisliği bölümleri Türkiye’de sadece 
dört üniversitemizde bulunmasına rağmen gerek kamu ve 
gerekse özel sektörde çok iyi tanınmakta, mezunları terci-
hen aranmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi çağdaş dünya 
üniversiteleri arasında yer almak istemektedir. Bu düşün-
ceyle günümüzdeki gelişmelere paralel olarak yeniden ya-
pılanmaya ve fiziksel alt yapısıyla birlikte araştırma ve eği-
tim donanımlarını hızla yenileme çabalarını sürdürmektedir. 
Matematik Mühendisliği bölümü de, bu amaç doğrultusunda 
programlarını geleceği de dikkate alarak, sık sık güncelleş-
tirmiştir. Ayrıca YTÜ Matematik Mühendisliği bölümü LLP-
ERASMUS Programı çerçevesinde yurtdışı üniversitelerle 
öğrenci, akademisyen ve idari personel değişimi amacıyla 
13 Avrupa üniversitesiyle ikili anlaşma imzalamıştır. 
Matematik Mühendisliği bölümünde Staj Yıldız Teknik Üni-
versitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. 
Maddesine göre I. ve II. Eğitimde yaptırılmaktadır. 20’şer iş 
gününden oluşan 2 ayrı staj yapılmaktadır. Ayrıca 3 adet bil-
gisayar laboratuvarı öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Mezunların Çalışma Olanakları: 
Matematik Mühendislerinin genellikle iş problemi olmamış-
tır. Matematik Mühendisleri iş hayatının çok geniş bir ala-
nında kendilerini kanıtlamışlardır. Mühendislik, ekonomi ve 
hizmet sektörlerinde ortaya çıkan problemlerin modellen-
mesi, çözümlenmesi ve yorumlanması aşamalarında etkin 
rol almaktadırlar. Ayrıca, eğitim alanında da, orta ve yüksek 
öğretimde, başarılı Matematik Mühendislerine rastlanmakta-
dır. Bütün bu nedenlerden, bölümümüz kontenjanını, öğrenci 
seçme sınavında  yüksek puan alan öğrenciler diliminden 
doldurmaktadır. 
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Metalürji ve Malzeme Mühendisliği; doğadaki mineral kay-
naklarından ve ikincil hammaddelerden, arzulanan niteliklere 
sahip malzemelerin eldesi ve bu malzemelerin şekil ve özel-
liklerinin değiştirilebilmesi için gerekli proseslerin araştırılma-
sı, geliştirilmesi ve uygulanması, kullanıma en uygun malze-
menin üretilmesi veya seçimi faaliyetlerini kapsamaktadır. 
Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendis-
liği bölümü malzeme kürsüsünün genişletilmesiyle 1983 yı-
lında “Metalürji Mühendisliği Bölümü” olarak faaliyete geçen 
bölümümüz, 1992 yılında Teknik Üniversite statüsünün kaza-
nılması sırasındaki yeniden yapılandırılmada Kimya-Metalürji 
Fakültesi çatısı altına alınmıştır. Aynı yıl ikinci eğitim progra-
mı da başlatılmıştır. YTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, 
Çağın gerektirdiği bilgilerle, metalürji ve malzeme biliminde 
ülkenin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama ihtiyaçlarını 
karşılayacak bilgi ve teknolojiyi üreterek, uluslararası düzey-
de, bilimsel ilerlemeyi hedefleyen bir bölüm olmayı misyon 
edinmiştir. 
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde halen 15 
Profesör, 6 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 5 Doktor Araştırma 
Görevlisi, 13 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman, 2 Memur, 2 Tek-
nisyen ve 1 Yardımcı Personelin görev yapmaktadır. YTÜ 
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümü LLP-ERASMUS 
Programı çerçevesinde yurtdışı üniversitelerle öğrenci, aka-
demisyen ve idari personel değişimi amacıyla 16 avrupa üni-
versitesiyle ikili anlaşma imzalamıştır.

Anabilim dalları
Malzeme Mühendisliği ve Bilimi Anabilim Dalı,
Üretim Metalürjisi Anabilim Dalı,
Olarak iki anabilim dalından oluşmaktadır.

Talaşlı şekil verme Laboratuvarı, Mekanik Muayene Labora-
tuvarı, Plastik Şekil Verme Laboratuvarı, Toz Metalürjisi La-
boratuvarı, Hammadde ve Cevher Hazırlama Laboratuvarı, 
Döküm Laboratuvarı, Üretim Metalürjisi Laboratuvarı, Isıl 
İşlem Laboratuvarı, Korozyon Laboratuvarı, Metalürjik Ön iş-
lemler ve Üretim Metalürjisi Laboratuvarı, Plastik ve Kompozit 

Laboratuvarı, Kompozit Laboratuvarı, Seramik Laboratuvarı, 
Kıymetli Metaller Laboratuvarı, Tahribatsız Muayene Labo-
ratuvarı, Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Elektron Mikroskobu 
Laboratuvarı, Mikroskobi ve Metalografi Laboratuvarı, Nano 
teknolojler Laboratuvarı, Ölçme ve Kalibrasyon Laboratuva-
rı mevcuttur.Ayrıca YTÜ Metalurji ve Malzeme  Mühendisliği 
bölümünde Staj I. ve II. Eğitimde yaptırılmaktadır.

Mezunların Çalışma Olanakları
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları En-
tegre metal üretim tesislerinde, Haddehanelerde, döküm-
hanelerde, Isıl işlem, toz metalürjisi, Dövme endüstrisinde, 
Kaynak sanayinde, Korozyon konularında ve Seramik üretim 
tesislerinde ilgili kuruluşların üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge 
bölümlerinde çalışabilmektedir.

METALURJİ VE MALZEME 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

D
avutpaşa K

am
püsü

Telefon: (212) 383-4661 
E

-P
osta : m

em
-blm

@
yildiz.edu.tr

W
eb: w

w
w

.m
em

.yildiz.edu.tr

75



76 76

SANAT VE TASARIM 
FAKÜLTESİ

İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

SANAT BÖLÜMÜ
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İletişim Tasarımı Programı, öğrencinin iletişim tasarımının 
prensiplerini, teorilerini ve deneyimlerini anlaması ve kav-
raması sağlayan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu program-
da iletişim tasarımı, interaktif ara yüzler, çoklu ortam, yeni 
nesil iletişim teknolojileri, enformasyon mimarisi gibi yeni 
sayısal olgularla, çeşitli sergileme ortamlarında yazı, ses 
ve görüntüden oluşan enformasyon ve düşüncenin en etkili 
şekilde sunulması anlamında ele alınmaktadır. 
Programın temel hedefleri, interaktif medya tasarımı öze-
linde uzman ve araştırmacı yetiştirerek alana katkıda bu-
lunmak, söz konusu bilim alanında Türkiye’de öncülük yap-
maktır. Bu amaçla, öğrencilere, kullanıcının davranışlarını 
dikkate alarak, etkileyici bir iletişim yaratmak için problem 
çözücü yöntemler geliştiren deneyimler kazandırılması, 
ses, görüntü ve yazının gücünün akılcı bir şekilde bileşke-
sini yaraştırılması hedeflenmektedir. Bu lisans programının 
çıktıları ise; Temel sanat ve tasarım bilgisinin kullanımı, 
Analiz ve yorumlama yapabilme, Problem belirleme ve çö-
zebilme, Tasarım yapma yeteneği, Yaratıcı fikir üretebilme, 

takım çalışması yapabilme, İş dünyasında uygulama yap-
ma becerisi, mesleki ve etik anlayışa sahip olma, mesleğin 
küresel ve toplumsal etkilerini bilebilme, çağdaş konuların 
bilincinde olabilmedir.

Mezunların Çalışma Olanakları
8 yarıyıllık eğitim sürecinin sonunda disiplinler-arası sanat 
ortamı içerisinde 2B ve 3B algıları gelişmiş, çoklu ortam 
nesneleri üretebilen, bu medyaların altında yatan teknolo-
jileri bilen, tasarım yönetimi yetenekleri geliştirilmiş, çizgi 
dışı düşünebilen, “Tasarımcı Vizyonu” kazanmış tasarımcı-
ları aşağıdaki sektörlere yönelik olarak mezun etmektedir. 
Mezunlar,  yeni nesil ajanslarda yönetici ve kreatif direk-
tör  üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen tekno-
loji firmalarının ARGE laboratuvarlarında araştırmacımü-
ze, galeri gibi deneysel interaktif sunum teknikleri üretilen 
mecralarda tasarımcı  hareketli medya üretimi yapan butik 
prodüksiyon ajanslarında çizer olarak çalışabilmektedir.
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MÜZİK VE SAHNE 
SANATLARI BÖLÜMÜ 
Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü; Bilim ve sanatta öncü, 
nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultu-
sunda müzik ve sahne sanatlarında sanatçılar yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Müziğin bilimsel, yapısal, estetik, toplum-
sal, tarihsel, teknolojik boyutlarına ilişkin bilgi ve becerilerini 
kazanan öğrenciler, geleneksel yöntemlerle çağdaş anlayış 
ve teknolojiyi bütünleştirebilecek nitelikte bireyler olarak 
yetişirler. Eğitim süreçleri boyunca araştırmacı, yaratıcı, 
yenilikçi, paylaşımcı, etik değerlere saygılı, disiplinler ara-
sı çalışma düşüncesini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri 
dikkatle izleyen topluma hizmet verebilecek düzeyde bilinçli 
bireyler olmanın yanı sıra öğrenciler, mesleki alanlarında 
kimlik değerlerini tanıyan ve önemseyen bir sanat bilinci an-
layışı ile yetişirler. 

Anabilim dalları 
Müzik Toplulukları Anasanat Dalı,
Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı,

Müzik Toplulukları Anasanat Dalı
Değişik müzik ortamlarında enstrüman ya da insan sesiy-
le bireysel ve toplu olarak üst düzeyde müzik uygulamaları 
yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmak Müzik Toplulukları 
Anasanat Dalı’nın temel amaçlarındandır. Müzik yorumcu-
luğunun estetik, yapısal,  toplumsal, tarihsel, teknolojik so-
runlarına ilişkin bilgi ve beceriye sahip; sağlam temel sanat 
kültürü almış, geleneksel yöntemlerle çağdaş anlayış ve 
teknolojiyi bütünleştirebilen, yaratıcılığı gelişmiş, uygulama 
kadar araştırma ve yöneticilik de yapabilecek elemanlar 
yetiştirme amacı taşıyan program bünyesinde Türk müziği, 
Klasik müzik ve Caz alanlarında çalgı ve ses eğitimi veril-
mektedir. 

Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı
Kompozisyon, Müzikoloji, Müzik Kuramı ve Müzik Teknolo-
jileri alanlarında eğitim verilmektedir. Ses ve zaman öğele-
rini kullanarak yapılan sanat yaratıcılığının estetik, yapısal,  
toplumsal, tarihsel, teknolojik sorunlarına ilişkin bilgi ve be-

ceriye sahip; sağlam temel sanat kültürü almış, geleneksel 
yöntemlerle çağdaş anlayış ve teknolojiyi bütünleştirebilen, 
yaratıcılığı gelişmiş, uygulama kadar araştırma ve yönetici-
lik de yapabilecek elemanlar yetiştirme amacı taşıyan ana-
bilim dalının bünyesinde Müzikoloji, Kompozisyon, Müzik 
Kuramı ve Müzik Teknolojisi dallarında eğitim verilmektedir. 

Mezunların Çalışma Olanakları:
Aldıkları bu eğitimin sonunda bestecilik, müzik yorumculuğu, 
müzik bilimi, müzik kuramı ve müzik teknolojisi uygulayıcılı-
ğı alanlarında, ulusal ve uluslararası platformlarda mesleki 
üretimler yapabilir, sanat ile kuramını birlikte üretebilecek 
bilince sahip akademisyenler olarak yetişebilirler. Ayrıca 
mezun olduktan sonra, alanlarında yeterli artistik ve teknik 
performansa sahip olarak, eğitimleri boyunca kazandıkları 
bilgi ve becerileri pedagojik ilkeler doğrultusunda gelecek 
kuşaklara aktarabilirler. Bireysel çalışmalarıyla ya da koro, 
opera, orkestra, topluluk vb kurumlarda yer alarak, ulusal ve 
uluslararası sanat etkinliklerinde bulunabilir ya da akademik 
alanlarda yükselebilirler. Farklı sanat ve bilim alanlarıyla or-
tak projeler üretebilir ya da eğitim kurumlarında alanlarına 
yönelik eğitmenlik, araştırmacılık, danışmanlık yapabilirler.  
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Anabilim dalları
Sanat Yönetimi Anabilim Dalı ,
Fotoğraf ve Video Anasanat Dalı,
Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı,
 
Sanat Yönetimi Anabilim Dalı 
Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 1997 yılında TC Devlet 
Üniversiteleri içinde kurulan ilk Anabilim dalı olma 
özelliğindedir. Disiplinler arası anlayışta sanat-tasarım 
eğitimi verilmektedir. 
Sanat Yönetimi, sanat eserinin tanımlanması, yönetilmesi 
ve kamuya sunulma süreçlerini değerlendiren bir alan olarak 
ortaya çıkmıştır. Sanat eserinin kuramsal ve uygulamalı 
tanımlaması, sanat kurumları işletmeciliği, sergileme 
yöntemleri, tanıtım, iletişim ve pazarlama yöntemleri Sanat 
Yönetimi kapsamındadır. 
Sanat Yönetimi Programı hem sanat hem de yönetim 
alanıdır; sanat eserini üretmez, onun yerine ortaya çıkan 
eseri tanımlar, yönetir ve kamuya sunar. Sanat Yönetimi 
sanat eserinin sergilenme şekli, sanatçı ile kurum 
arasındaki diyalog ve kültürel bir etkinlik olarak kamuyla 
paylaşım sürecinde bir aracılık rolü üstlenmektedir. Özellikle 
küratörlük alanının kurumlar bünyesindeki pozisyonu, kültür 
yöneticilerinin, sanat merkezleri ve müzelerdeki konumları, 
Sanat Yönetimi Bölümlerinden mezun yönetici adaylarının 
varlığını daha da önemli hale getirmektedir.

Anabilim dalı hedefleri; sanat ürününün kamuya sunulması/
taşınması/paylaşılması sürecinde: Eğitimi sırasında deneyim 
kazanmak, Mesleki sorumluluklarının bilincinde olmak, 
Popülist söylemin karşısında durabilecek alt yapıya sahip 
olmak, Gelişen ve değişen teknolojileri özümseyebilmek, 
Sorgulayıcı, kavramsal ve yaratıcı düşünebilmek, İnisiyatif 
kullanabilmek, Sanat alanında etkin olmak, Bilgi üretebilmek, 
Sanata talep oluşmasını sağlayabilmektir. Ayrıca LLP-
ERASMUS Öğrenci Değişim Programı sayesinde, işbirliği 
içinde olduğumuz alanında tanınmış üniversitelere pek çok 
öğrencimiz gönderilmektedir. 
 
30 iş günü staj süresi, aynı ya da farklı kurumlarda mümkün 
olmaktadır. Sanat Yönetimi Anabilim dalıyla ilgili alan 
paydaşlarında yürütülmektedir.  

Mezunların Çalışma Olanakları
Kültür ve Sanat Kurumları, Müzeler, Galeriler, Bienaller, 

İnisiyatifler, Sanat Organizasyonları, Sergiler, Festivaller 
vb. yerlerde çalışabilecekleri gibi bu kurumların, yönetim, 
organizasyon, halkla ilişkiler, eğitim, iletişim, sergileme, 
arşiv, sponsorluk ve pazarlama bölümlerinde yer 
alabilmektedirler.  

Fotoğraf ve Video Anasanat Dalı (FVASD)
4 yıllık bir Lisans programı olup ders programları ağırlıklı 
olarak fotoğraf ve hareketli görüntü alanlarını, çoklu ortamda 
yeni teknolojileri kullanarak sürdürülmektedir. Fotoğraf 
ve Video Anasanat Dalı, yaratıcı, görsel analiz yapabilen, 
geleceğe yönelik vizyon oluşturabilen adayları kabul 
etmektedir. 4 yıllık eğitim sonunda yeni nesil stüdyolar ve 
hareketli görüntü yapım şirketlerinde / kurumlarında  kreatif 
direktör; üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen gibi 
çok geniş bir alanda meslek edinebilmektedirler. Bölümde 1 
Doçent, 2 Yrd. Doç. , 3 Öğr. Gör. , 3 Arş. Gör. ve  2 Uzman 
bulunmaktadır.

En son görüntü teknolojisini kullanan,  tüm alanlarda etkin 
görüntü üretimi, aktarımı ve iletişimine yönelik bilgi, beceri 
kazandıran,  sanat alanına yeni kavramlar kazandıran ve 
alanında Türkiye’de kurulmuş olan ilk bölümdür. Ayrıca LLP-
ERASMUS Öğrenci Değişim Programı sayesinde AB ülkeleri 
başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde bulunan ilgili 
bölümlerle anlaşma yapılmış olup, öğrencilerimiz gerekli 
fonlardan destek alarak eğitimlerinin bir kısmını yurtdışında 
gerçekleştirebilmektedirler.
Dördüncü sınıfta özel ve kamu kuruluşlarında staj 
olanaklarının yanı sıra, bölümümüzde,  iki donanımlı 
stüdyo, kurgu laboratuvarı ve geleneksel teknik atölyeleri 
bulunmaktadır. 

SANAT BÖLÜMÜ
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Mezunların Çalışma Olanakları
Öğrencilerimiz son sınıftan itibaren ve mezun olduktan 
sonra, reklam, tanıtım, televizyon alanlarında iş olanağına 
sahiptirler.

Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı 
1997 yılında kurulmuş olan Bileşik Sanatlar Anasanat 
Dalı Sanat ve Tasarım Fakültesi´nin disiplinlerarası yapısı 
içinde iki boyutlu, üç boyutlu ve günümüz sanatının tüm 
olanaklarını içeren, sanatlar arası buluşmayı hedefleyen, 
ortak deneysel üretim alanları yaratan ve projeler geliştirip 
bunları hayata geçiren geniş bir perspektif içinde çok yönlü 
bir sanat formasyonu amaçlamaktadır. Anasanat dalının 
vizyonu: geçmişin birikimi ile geleceğe yönelik çalışmalar 
yapabilen, farklı alanlardaki etkileşimleri sanat alanı ve 
ortamında değerlendirebilen, düşünceleri biçime dönüştüren, 
yetenekleri gelişmiş, yüzeysel açıklamaların çekiciliğine 
kapılmayan, güçlü zihne sahip insanlar yetiştirmektir. 
Bölümümüz bu vizyondan yola çıkarak öğrenciye; temel 
sanat kavramalarını kullanabilme, yaşamın değişim ve 
dönüşümünü değerlendirebilme, bu değişim ve dönüşümü 
biçimlendirebilme, konusu ile ilgili bilgi ve beceriye sahip 
olma, proje geliştirebilme sunabilme ve uygulayabilme, 
farklı bilgi ve becerileri farklı bir yapı oluşturabilmek için 
kullanabilme, uygulama aşamasında gerek duyulan diğer 
meslek dallarıyla organize davranış biçimi geliştirebilme, 
malzemeyi etkin ve verimli kullanabilme, günlük yaşamla 

sanatı birleştirebilme, kullandığı malzemenin olanaklarını 
bilme, ürünün onu izleyecek veya kullanacak olanlar 
üzerindeki etkisini kurgulayabilme, sözlü ve yazılı iletişim 
kurabilme, sosyal yaşamda uluslararası ve ulusal etkileri 
izleyebilme yetilerini kazandırma hedefindedir.
Eğitim kadromuzda, 13 tam zamanlı ve 3 yarı zamanlı olmak 
üzere 2 Profesör, 1 Doçent doktor, 1 Yardımcı Doçent Dr., 
4 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman ve 4 Araştırma Görevlisi 
bulunmaktadır. Ayrıca, LLP-ERASMUS Öğrenci Değişim 
Programı öğrenci değişim programı sayesinde, işbirliği 
içinde olduğumuz alanında tanınmış üniversitelere pek çok 
öğrencimiz gönderilmektedir. 
30 iş günü staj süresi, aynı ya da farklı kurumlarda mümkün 
olmaktadır. Bileşik Sanatlar Anasanat Dalıyla ilgili alan 
paydaşlarında yürütülmektedir. Anasanat Dalımıza ait 4 adet 
sınıf atölyeleri, 1 baskı resim atölyesi, 1 teknik uygulama 
atölyesi, 1 kil atölyesi, 1 alçı atölyesi ve 1 dijital sanat atölyesi 
bulunmaktadır. 

Mezunların Çalışma Olanakları
Tüm sanatsal çalışmalarını üretebilecekleri özel atölyelerini 
kurabilirler. Kültür ve Sanat Kurumları, Müzeler, Galeriler, 
Bienaller, İnisiyatifler, Sanat Organizasyonları, Sergiler, 
Festivaller vb. yerlerde kişisel ve karma sergilere 
katılabilecekleri gibi buralarda çalışma olanakları da elde 
edebilirler. Ayrıca tüm sanat ve tasarım alanında faaliyet 
gösteren alanlarda iş imkânları bulabilirler.
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DAVUTPAŞA
KAMPÜSÜ

YABANCI DiLLER 
YÜKSEK OKULU
MODERN DİLLER BÖLÜMÜ 

TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ
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YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) 23.09.1998 tarihinde YTÜ Rektörlüğüne bağlı 
olarak kurulmuştur. YDYO’nun amacı, yenilikçi ve dinamik bir anlayışla dil öğreni-
mindeki çağdaş yaklaşımları, yöntem ve teknikleri üniversitenin hedef ve amaçla-
rıyla birleştirerek nitelikli ve modern bir dil eğitimi vermek; öğrencilerin hem bilimsel 
çalışma alanlarında ihtiyaç duyacakları hem de gelecekteki iş hayatlarında gerek-
li olan dil eğitimi için sağlam bir altyapı oluşturmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, 
bölümlerin YDYO’dan talep ettiği sağlam bir İngilizce altyapısı ile dört dil becerisi 
(okuma, konuşma, yazma, dinlediğini anlama) birbirine paralel bir şekilde öğrenciye 
kazandırılmaktadır. YDYO, Temel İngilizce Bölümü ve Modern Diller Bölümü’nde bu-
lunan toplam 168 Türk ve 5 yabancı öğretim elemanı, 11 idari personeli ile öğretim 
hizmeti vermektedir.
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Modern Diller Bölümü, ön lisans ve lisans programla-
rında yer alan zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri-
ni vermektedir. Bu dersleri 30 İngilizce 2 Almanca öğ-
retim elemanı yürütmektedir.  Bu dersler yoğunlukla 
İngilizce’dir. Bunun yanı sıra Almanca seçimlik dersler 
bulunmaktadır. Bu kapsamda İleri İngilizce I-II,  İş Ha-

yatı için İngilizce, İngilizce Okuma Konuşma, İngilizce 
I-II, Almanca Dil Becerilerine Giriş, Almanca Dil Be-
cerileri, İleri Almanca, Almanca Okuma Konuşma ve 
İş Hayatı için Almanca dersleri okutulmaktadır. Önü-
müzdeki yıllarda İspanyolca ve Rusça dil derslerinin 
açılması planlanmaktadır.

MODERN DİLLER BÖLÜMÜ
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TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ
Temel İngilizce Bölümü (TİB), zorunlu yabancı dil (İngilizce) 
hazırlık öğretimini yürütmektedir. Bu süreçte TİB’de 136 Türk 
ve 5 Yabancı Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Hazır-
lık öğretim süresi iki yarıyıldan ibarettir. Her yarıyılda en az 
16 hafta öğretim yapılır. YTÜ’ye ilk defa kayıt yaptıran tüm 
öğrencilere TİB tarafından İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) ve 
Seviye Tespit Sınavı (STS) yapılır. Bu sınavlardan alınan pu-
anlara göre öğrenciler hazırlık sınıfında dil seviyelerine göre 
farklı sınıflara ayrılırlar. 

YDYO tarafından yapılan İYS’den yönergede belirtilen taban 
puanları alan öğrenciler lisans programlarında alınması zo-
runlu olan İleri İngilizce derslerinden de muaf olabilirler. Öğ-
rencilerin hazırlık sınıfından ve zorunlu İngilizce derslerinden 
muafiyeti için YTÜ senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen 
ulusal ve uluslararası sınavların sonuç belgeleri gerekmek-
tedir.

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı durumları %80 
devam zorunluluğunu yerine getirmek koşuluyla yıl içinde 

yapılan vizeler, kısa sınavlar, gelişim sınavları, hikaye kitabı 
sınavları, öğrenci performans ve portföy çalışmaları, sunum/
münazara ve sözlü sınav, derse katılım ve ödev ile beraber 
her yarıyıl sonunda yapılan İYS ile belirlenir. Hazırlık sınıfın-
dan başarılı olmak için İYS’den en az 60 alınması koşuluyla 
yıl içi başarı notunun (güz ve bahar yarıyılı notları ortalama-
sının) % 50’si ile İYS notunun % 50’sinin toplamı en az 60 
olmalıdır. YDYO yönergesinde yer alan koşulları yerine getir-
mek şartıyla Hazırlık öğretimini güz yarıyılı sonunda tamam-
lamak da mümkündür. Bu durumdaki öğrenciler doğrudan 
bahar yarıyılında lisans programlarına başlayabileceklerdir. 
Hazırlık öğretiminden bahar yarıyılı sonunda başarılı ola-
mayanlar YTÜ’nün kayıtlı öğrencisi olarak bir yıl süresince 
bekler, bu sürede yabancı dil bilgisini kendi olanaklarıyla ge-
liştirir, aynı zamanda YDYO’nun açtığı İYS’lere girerler. Tüm 
İYS haklarını kullanan fakat başarısız olan öğrencilerin YTÜ 
ile ilişikleri kesilir ve başvurmaları üzerine ÖSYM tarafından 
Türkçe eğitim yapan eşdeğer programlara yerleştirilirler.
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LİSANS ÖĞRETİM 
UYGULAMALARI

ÇİFT ANADAL 

DİKEY GEÇİŞ

İKİNCİ ÖĞRETİM (AKŞAM ÖĞRETİMİ)

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

ÖZEL ÖĞRENCİ
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Çift Anadala ait hususlar “Yükseköğretim Kurumlarında 
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Ge-
çiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi 
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve 
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Öğ-

rencilere intibak işlemlerinin yapılmasında, YTÜ Ders Eş-
değerlik ve İntibak Esasları dikkate alınır. Çift Anadal iş-
lemlerine ilişkin takvim, kılavuz ve kontenjanlar www.ogi.
yildiz.edu.tr adresinde Geçişler başlığı altında duyurulur.

YTÜ öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından, 
diğer üniversite öğrencilerinin YTÜ programlarından veya 
en az lise mezunu olmak şartıyla yükseköğretim prog-
ramlarında kayıtlı öğrenci statüsünde olmayanların, YTÜ 
programlarından ilgili mevzuat hükümlerine göre açılan 
dersleri almaya ilgili yönetim kurulu kararı ile izin verile-
bilir. Bu öğrencilere ilgili birim tarafından durumlarını gös-

terir belge verilir. Senato tarafından belirlenen ders alma 
usul ve işlemleri, YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi hükümle-
rine göre yürütülür. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.ogi.
yildiz.edu.tr adresinde Mevzuat/Yönetmelik ve Yönerge-
ler başlığı altında yer alan “Özel Öğrenci Yönergesi” nden 
ulaşılabilir. 

Üniversitenin lisans programlarına ÖSYM tarafından yer-
leştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19.2.2002 
tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Mes-
lek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları 
Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen 
esaslara göre yapılır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayama-
yanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 
tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Li-
sans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayama-

yanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yük-
sekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri 
uygulanır.
Geçiş yolu ile YTÜ’ye kayıt olan öğrencilerin intibak işlem-
leri YTÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları çerçevesinde 
yapılır.
Dikey Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Yerleştirme İş-
lemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlı-
ğınca (ÖSYM) yapılmakta olup, konuya ilişkin tüm duyu-
rulara www.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

İkinci öğretim; cumartesi ve pazar günleri dışında saat on 
altı (16.00) ile yirmi üç (23.00) arasında, cumartesi günle-
rinde ise saat sekiz (08.00) ile on sekiz (18.00) arasında 
yapılabilir. Gerekli görüldüğünde öğretim gün ve saatleri 
Senatoca değiştirilebilir. Programın içeriği birinci öğretim 

programları ile aynıdır; dersler, birinci öğretimle aynı öğ-
retim kadrosu tarafından verilmekte olup, alınan diploma 
birinci öğretime eşdeğer niteliktedir.

Üniversitenin ilgili birimlerine yapılacak olan geçişler, 
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Li-
sans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana-
dal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato ta-
rafından belirlenen esaslara göre yapılır. Kurum içi Yatay 
Geçiş işlemlerine ilişkin takvim, kılavuz ve kontenjanlar 
www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde Geçişler başlığı altında 
duyurulur.

ÇİFT ANADAL

ÖZEL ÖĞRENCİ

DİKEY GEÇİŞ

İKİNCİ ÖĞRETİM (AKŞAM ÖĞRETİMİ)

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

w
w

w
.o

gi
.y

ild
iz

.e
du

.tr

86



87

REKTÖRLÜĞE BAĞLI
BİRİMLER

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

DAİRE BAŞKANLIKL ARI

KOORDİNATÖRLÜKLER

OFİSLER

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

E-YILDIZ PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AB OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ

FARABİ OFİSİ

YURT DIŞI ÖĞRENCİ OFİSİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ



88

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON 
DAİRE BAŞKANLIĞI 
Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, bağlı olduğu kurum 
ve hizmet kitlesinin ihtiyaçları doğrultusunda, en elverişli ya-
rarlanma ortamında hizmet sunmayı hedefleyen bir belge-
bilgi merkezidir. Kütüphanenin, hizmet kitlesinin araştırma ve 
eğitim amaçlarına yönelik yayın koleksiyonu oluşturup, en 
hızlı ve kolay biçimde erişime sunmayı amaçlamaktadır. Her 
iki kütüphanede de yayınlar açık raf sistemine göre Dewey 
Onlu Sınıflandırma Sistemi kullanılarak hizmete sunulmak-
tadır. 

2014 yılı itibari ile basılı kitap sayısını hızla arttıran Davut-
paşa Merkez Kütüphanesinde 84687, Beşiktaş Şevket Sa-
bancı Kütüphanesinde ise 16817 toplam 101504 basılı kitap 
bulunmaktadır ve her geçen gün bu sayı artmaktadır. 9226 
basılı tez, aboneliği bulunan 56 online yabancı süreli yayın 
ile 61 adet basılı Türkçe süreli yayın bulunmaktadır. Zengin 
bir elektronik kaynak koleksiyonuna sahip Kütüphanede, 57 
adet online veritabanı aboneliği bulunmaktadır. Science Di-
rect, EBSCO, Oxford ve Cambridge gibi çok disiplinli veri-
tabanlarının yanında, ASME, ASCE, SCIFINDER gibi belirli 
bir disipline hitap eden uzmanlaşmış elektronik kaynaklar da 

mevcuttur. Bu elektronik kaynaklarda yaklaşık olarak; 60.168 
elektronik dergi, 187.470 elektronik kitap, 1 online ansiklo-
pedi, 1 milyondan fazla tam metin elektronik tez, 2.1 milyon 
abstract tez, çok sayıda sempozyum ve konferans bildirile-
ri, 13,000 ASTM Standardı, 2400 IEEE, 24.700 EN, 18.600 
ISO, 4800 IEC standardı bulunmaktadır. Abone olunan tüm 
elektronik bilgi kaynakları LIBPXY adı verilen Proxy Server 
sistemi ile 7 gün 24 saat her yerden erişilebilir durumdadır. 

Hizmet kitlesi, öncelikli olarak Yıldız Teknik Üniversitesi 
öğrencileri, öğretim elemanları ve idari personelidir. Ayrıca 
üniversite dışından gelen araştırmacılara da belirli koşullar 
altında hizmet vermektedir. Ancak üyelik ve ödünç verme 
hizmetini sadece YTÜ mensupları ile sınırlamaktadır. 
Kütüphane hizmetleri, iki ayrı binada verilmektedir: Sakıp 
Sabancı Şube Kütüphanesi hafta içi saat 08.30 ile 23.00 ara-
sında, hafta sonu saat 10.00 ile 22.00 arasında Davutpaşa 
Şube Kütüphanesi hafta içi 24 saat, hafta sonu Cumartesi 
günleri 24 saat hizmet vermektedir.
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Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı, öğrencilerin üniversiteye kayıt olduğu günden 
başlayarak, mezun oluncaya kadar geçen sürede ihtiyaç 
duydukları öğrenci belgesi ve ders notlarını gösteren not 
çizelgesini verir. İETT seyahat kartının hazırlanmasını ve 
dağıtılmasını sağlar. Erkek öğrencilerin askerlik işlemlerini 
yürütür. 

Haftalık ders ve sınav programlarının hazırlanması konu-
sunda, üniversitenin tüm bölümleri arasında koordinasyo-
nu sağlar. Ders başarı oranlarını tespit eder. Çift Anadal,  

kurumiçi yatay geçiş transferi,  Merkezi Yerleştirme taban 
puanına göre geçiş ile kurumlar arası yatay geçişe ilişkin 
koşul, kontenjan ve takvimini içeren kılavuzlar hazırlaya-
rak, öğrencileri doğru tercih yapmaları konusunda bilgilen-
dirir. Mezun olmaya hak kazananları tespit eder, diploma 
verir, derece ile mezun olanları tespit eder. 
İlk kayıt Kılavuzları, Ders Kayıt Kılavuzları, Geçişler’e iliş-
kin kontenjan ve kılavuzlar, Yönetmelik ve Yönergeler ile 
öğrenciler için hazırlanan tüm duyurulara Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı web sayfasından (www.ogi.yildiz.edu.tr)  
ulaşılabilir. 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, yük¬seköğretim 
öğrencilerinin, üniversite çalışan¬ları ile bakmakla yü-
kümlü oldukları yakınları ve emeklilerinin, beden ve 
ruh sağlığının ko¬runması, beslenme, barınma, çalış-
ma, din¬lenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi 
sosyal ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. Bu amaçla 
bütçe imkânları nispetinde okuma salonları, yataklı sağ-
lık merkezleri, öğrenci kantin ve yemekhaneleri açar, 
toplantı, tiyatro ve sinema salonları, spor salon ve saha-
ları, kamp yerleri sağlar, bu imkânlardan öğrenci¬lerin 
en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri alır. 
Daire Başkanlığı, Rektör tara¬fından görevlendirilen 
bir Rektör Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sür-
dürmektir. Daire¬de yürütülen başlıca hizmetler sağlık, 
kültür, spor, beslenme, barınma ve sosyal hizmet¬lerdir. 
Üniversitemiz personelinin çocuklarının yararlandığı 
Yıldız Yerleşkesi Sadıka Saban¬cı Kreşi ile Davutpaşa 
Yerleşkesindeki Kreş Müdürlüğü de SKS’ye bağlıdır. 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK, KÜLTÜR VE 
SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
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.ogi.yildiz.edu.tr  

Tel: (0212) 383 22 25 / 26 / 30 / 31

Tel    : 0212 383 22 90 -91-92-93
Faks : 0212 383 23 40 - 0 212 383 23 41
M

ail : sksdb@
yildiz.edu.tr
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Proje Ana Modülleri
> E- Kart
> E- Dökümasyon
> E- Öğrenci
> E- Akademik (E- Araştırma, E- Makale,....)
> E- İdari ve E- Yazışma (E- İmza, E- Arşiv,....)
> E- Satılık (E- Tedavi, E- İlaç,....)
> E- Öğretim (E- Derslik, E- Ders, E- Kurs, E- Ders Notu,....) vb.

E-YILDIZ PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

E-Yıldız Birimi, YTÜ tarafından akademik-idari perso-
nel ve tüm öğrencilere verilen hizmetlerin ve her türlü 
iletişimin elektronik ortamda sunulmasını amaçlamak-
tadır. Bu proje ile akademik-idari personel ve öğren-
cilere çok geniş kapsamlı entegre projeler ile post-
modern açılımların sunulması tasarlanmıştır.
Bu birim, üniversitede idare-akademik-öğrenci üçge-
ninde yürütülmekte olan her türlü eğitim-öğretim, araş-
tırma ve idari faaliyetler ile sunulmakta olan her türlü iş 

hizmetin, bilişim ve iletişim teknolojileri aracılığı ile en 
kolay ve en etkin biçimde, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve 
güvenli bir şekilde yapılanmasını hedeflemektedir. E 
Yıldız Birimi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin resmi kimlik 
kartları olan akıllı (elektronik kimlik kartı) kartları üre-
ten birimdir. Bu birim, elektronik kartlar ile yapılan tüm 
giriş-çıkış ve kontrol noktalarının bakım ve yönetimin-
den de sorumludur.

Mezunlar Koordinatörlüğü sadece üniversitede geçen 
sürede değil, yaşam boyunca gururla taşınacak ‘’Yıl-
dızlı’ ruhunu yaşatabilmek ve mezunlarımızın kendi 
aralarında ve üniversite ile iletişimini sürdürmek ama-
cı ile çalışmalar yapmaktadır. Mezun adres, kurum ve 
e-posta adreslerini temin ederek iletişimi en üst dü-
zeyde devam ettirmek, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 
marka değerini yükseltmek, mezun dernekleri ile ile-
tişimi sürdürmek, öğrencilerimize iş ve staj yeri bula-

bilmek, hayatın her alanındaki başarılı Yıldızları tanıt-
mak ve öğrencilerle bir araya getirerek tecrübelerini 
paylaşmalarını sağlamak, sosyal sorumluluk projeleri 
geliştirmek, mezunların aileleri ile birlikte yararlanabi-
leceği tesisler, ortamlar, aktiviteler oluşturmak, her yıl 
düzenlenen “Yıldızlılar Günü” ile mezun ve öğrenci-
lerimizi bir araya getirmek koordinatörlüğün görevleri 
arasındadır.
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Kurum içi ve dışı tüm ilgi grupları ile sağlıklı iletişimin ko-
laylaştırıcısı olmak misyonuyla çalışan koordinatörlüğümüz 
Üniversitemizin kurum içi ve kurum dışı iletişim ağının ku-
rulmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Bu kapsamda; 
yazılı ve görsel basında üniversitemiz hakkında çıkan ha-
berlerle ilgili medya takibi yapmak, medya takip raporlarını 
ilgililere duyurmak ve arşivlemek, Fakülte ve idari birimle-
rimizin ve öğrenci kulüplerimizin planladığı toplantı, panel, 
konferans ve sempozyum gibi etkinliklerin organizasyonu-
nu düzenlemek ve ilgili etkinlikler hakkında üniversitemiz 
mensuplarını bilgilendirmek amacıyla üniversitemiz web 

sayfasında duyurularını yapmak, üniversitemize ait me-
kanların tahsis işlerini, stant ve afiş çalışmalarını yürütmek, 
üniversitemizi tanıtım amacıyla hazırladığı katalog ve bro-
şürlerle tanıtım fuarlarına katılarak, kampus içerisinde gezi 
programları organize ederek, üniversite adaylarına rehber-
lik hizmeti sunmak, üniversitemiz bünyesinde yapılan her 
türlü çalışmanın bilgi, belge ve görsel arşivini oluşturarak, 
kurumsal yapılaşmaya yönelik basılı ve görsel yayınlar ha-
zırlanmasına ve üniversitemiz hakkında doğru ve eksiksiz 
bilginin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. 

İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Ortaöğretim kurumlarına YTÜ’nün ve bölümlerinin tanıtımını yapmak
Üniversitemizin medya aracılığı ile tanıtımını yapmak
Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine destek olmak
Akademisyenlerimizin bilimsel ve sosyal etkinliklerine destek olmak
Üniversitemiz dergisinin yayına hazırlanması
Üniversitemiz salonlarının üniversite içi ve dışı kullanımlara organize etmek
Üniversitemiz mekanlarının (dizi film, reklam çekimi, stant, vs.) iç ve dış kullanımlara tahsisini organize etmekÜniversitemiz mekanlarının (dizi film, reklam çekimi, stant, vs.) iç ve dış kullanımlara tahsisini organize etmek
Üniversitemizde yapılan etkinliklerin çekimi, web ortamında yayınlanması, arşivlenmesi
Üniversitemiz ile ilgili haberlerin internet ortamında duyurulması

Yıldız Kampüsü, 34349 Yıldız, Beşiktaş-İstanbul Tel: (0212) 260 08 00-01,Faks: (0212) 327 37 69
http//www.yildiz.edu.tr E-posta:hik@yildiz.edu.tr

Y
ıldız K

am
püsü

Telefon: +
90 (212) 383 31 27

Faks: +
90 (212) 383 37 28

W
eb: w

w
w

.iletisim
.yildiz.edu.tr

91



92

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin artması ile birlik-
te uluslararası çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar 
doğrultusunda üniversitemizde Avrupa Birliği Ofisi, Eği-
tim-Öğretim Rektör Yardımcılığı’na bağlı olarak 2004 yı-
lında kurulmuştur. Yapılan ön çalışmalar sonucu Avrupa 
Komisyonu’na başvuruda bulunulmuş ve Nisan, 2004’te 
ERASMUS programına katılabilme vizesi alınmıştır. Av-

rupa Birliği Ofisi, bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen 
kurumumuzun uluslararası düzeyde üniversiteler arası 
öğrenci/akademisyen değişimi için gerekli altyapıyı oluş-
turarak ve uluslararası projeleri destekleyerek, üniversite-
mizin eğitim kalitesinin yükselmesine ve eğitim düzeyinin 
uluslararası standartlara ulaşmasına katkıda bulunmayı 
hedeflemiştir. 

Farabi Değişim Programı üniversitemizde 2009 yılının 
mayıs ayında Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcılığı 
bünyesinde oluşturulmuştur. 2009–2010 döneminden iti-
baren, YTÜ Farabi Ofisi ile ilgili kurumsal kararlar Rektör, 
Rektör Yardımcıları, Farabi Ofisi Koordinatörü, Strateji 
Daire Başkanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı’ndan oluşan 
5 kişilik bir üst kurul aracılığıyla alınmaya başlanmıştır. 
Farabi Değişim Programı 2009-2010 eğitim-öğretim yılı 

itibariyle Türkiye genelinde aktif olarak değişim faaliy-
etlerine başlanmıştır. Koordinasyonu ve finansmanı YÖK 
tarafından yürütülen, yükseköğretim kurumları arasında 
öğrenci ve öğretim üyesi değişimini, dolayısıyla yurtiçinde 
öğrenci/öğretim elemanı hareketliliğini ve kredi transferini 
hedefleyen bir programdır. Öğrenci ve öğretim üyeleri bir 
veya iki yarıyıl süresince başka bir yükseköğretim kuru-
munda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eder. 

FARABİ OFİSİ

AB OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Yurt Dışı Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü (Kısa¬ca YDOK) 
, yurt dışındaki öğrencilerin Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
eğitim öğretim görmelerini ve üniversitemizde eğitim gö-

ren öğrenci profilini yabancı öğrencilerle zenginleştirerek 
farklı kültürlerle ortaklaşa eğitim iş birliğini sağlamaktadır. 

YURTDIŞI ÖĞRENCİ OFİSİ
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93YTÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Davutpaşa Yerleşkesi
Teknoloji Geliştirme Bölgesi, B2 Blok, 
Kat: -1, No: 115, 34220 Esenler, İstanbul  

www.tto.yildiz.edu.tr

/YTU.TTO

/YTU_TTO

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Teknopark A.Ş. bünyesinde kurulmuş 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği almaya hak kazanmış 
ilk 10 Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) arasındadır. 
Teknoloji Transfer Ofisleri, akademi-sanayi koordinasyonunu verimli kılmayı şiar edinmiş araştırma 
çalışmalarını ticari ve danışmanlık kapsamında destekleyen; bilgilendirme, eğitim, proje destekleri, 
işbirliği, fikri sınai mülkiyet hakları, girişimcilik ve şirketleşme üzerine faaliyetler icra eden 
dinamik bir oluşumdur. 

1. Modül Farkındalık, 
Tanıtım, Bilgilendirme ve 
Eğitim Hizmetleri;
Üniversitedeki araştırmacılara, 
kamu /özel sektör kuruluşlarına 
yönelik, sanayicinin ve toplumun 
ihtiyaçları ve beklentileri 
doğrultusunda ürüne dönüşen 
bilginin değeri hakkında farkındalık 
yaratılması gerekmektedir. 
Araştırmacılar ve sanayiciler olarak 
ivme kazanılması gereken öncelikli 
temel alanlar konusunda 
bilgilendirilme yapılması 
zorunluluğu bulunmaktadır. 
Bu noktada üniversite sanayi güç 
birliğinin ve sonunda ortaya 
çıkacak inovasyonun rekabet 
avantajı olarak ülke çıkarlarına 
faydalılığının önemini anlatarak bu 
konuda farkındalık yaratılması; 
teorik, uygulamalı, deneysel veya 
ticarileşebilen tüm Ar-Ge projeleri 
ve bunu destekleyen mekanizmalar 
hakkında eğitimler düzenlenmesi 
gerekliliği bulunmaktadır.

2. Modül Destek 
Programlarından Yararlanmaya 
Yönelik Hizmetler; 
Rekabetçi projelerin üniversitemiz 
bünyesinde gerçekleştirilmesi için 
üniversite-sanayi işbirliklerini 
destekleyen, yeni teknolojilerin 
geliştirilmesine yönelik bilimsel 
çalışmalara destek veren TÜBİTAK, 
Avrupa Birliği, Sanayi Bakanlığı vb. 
fonlardan en etkin biçimde 
yararlanılmasının sağlanmasıdır.

3. Modül Proje Geliştirme / 
Yönetim Hizmetleri (Üniversite 
Sanayi İşbirliği Hizmetleri); 
Üniversitemizde devam etmekte olan 
üniversite-sanayi işbirliği kapsamında 
yapılan projelerin; nitelik ve 
niceliğinin artırılması, endüstri ile 
olan ilişkilerin ve işbirliğinin 
geliştirilmesi, girişimcilik ve yenilikçilik 
potansiyelimizin  canlandırılmaya 
ihtiyacının olması, sanayinin bilgi 
altyapısının yetersizliği ve bu 
altyapının güçlendirilmesi amaçlarına 
yönelik faaliyet göstermektedir.

4. Modül Fikri Sınai Mülkiyet Hakları 
(FSMH) Yönetimi ve Lisanslama 
Hizmetleri; 
Son yıllarda üniversite ve araştırma
kurumlarından sanayiye teknoloji transferi 
süreçlerinde fikri haklara konu varlıklar ve 
süreçler öne çıkmaktadır. Üniversite ve 
Teknopark ayağında bu kapsamda patent, 
telif, ticari sır, ticari marka, endüstriyel 
tasarım vb. unsurlar ve bunlardan doğan 
hakları düzenleyen ve koruyan bir sisteme 
ihtiyaç vardır. Girişimci kişi ve kuruluşlar 
için fikri mülkiyet haklarının araştırmacı 
ve sanayi kuruluşları adına koruma altına 
alınması ve takip edilmesi bu modülün 
çalışma prensiplerini oluşturmaktadır.

5. Modül Şirketleşme ve 
Girişimcilik; 
Üniversiteler ve şirketler arasındaki 
bilgi akışının hızlandırılması; 
şirketler, girişimciler ve 
araştırmacılar arasındaki iletişimin 
artırılması; yenilikçilik (inovasyon), 
yaratıcılık ve nitelik (kalite) 
kültürünün gelişmesi için ortam 
sağlanması; kuluçka ve “spin-off” 
mekanizmalarıyla yeni iş alanlarının 
yaratılmasına yardımcı olunması; 
KOBİ’lerin büyümelerinin 
hızlandırılması; Teknoparkta yer 
alan öğretim üyesi ve öğrencilerin 
kurduğu girişimci şirket sayısının 
artırılması üzerine bu birim faaliyet 
göstermektedir.

TTO Hizmet Kalemleri 5 Modül Altında Faaliyet Göstermektedir;

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
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• Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAY)
• Tarihi Mirası Koruma Merkezi (TA-MİR)
• Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKOM)
• Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi
• Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Merkezi
• Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi (ICUS)
• Ulaştırma Uygulama-Araştırma Merkezi
• Balkan İleri Döküm Teknolojileri Merkezi (BCACT)
• Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM)
• Yıldız Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YILDIZ-SEM)
• Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi (YERMİM)
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama Araştırma Merkezi
• Endüstriyel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENDİL)
• Küresel İncelemeler Araştırma Merkezi (KİM)
• Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAR)
• YTÜ İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTYAM)
• YTÜ Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEM)
• Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi, üni-
versitemizin uluslararası bir dünya üniversitesi olması 
yolunda Mart, 2010 tarihinde Rektörlük-Eğitim Öğretim 
Rektör Yardımcılığı’na bağlı bir birim olarak kurulmuştur. 
Uluslararası İlişkiler Ofisi, Avrupa Birliği-Erasmus prog-
ramının kapsamı dışındaki uluslararası eğitimsel işbirliği 
protokolleri ve programları ile ilgilenmekte; tüm dünya ül-
keleri ile ikili ve çok taraflı uluslararası eğitimsel işbirliği 
protokolleri imzalayarak uluslararası öğretim elemanı ve 
öğrenci değişimini sağlamaktadır.
 

Protokoller kapsamında uluslararası ortaklıklar ile üni-
versitemizin uluslararası bağlantılarını geliştirmeyi, ulus-
lararası öğretim elemanı ve öğrenci değişimini artırarak; 
çift ve/veya ortak diploma programları yapmayı amaçla-
maktadır. Yurt dışından üniversitemize gelen heyetlere ve 
gruplara çeşitli dillerde üniversite tanıtımı, rehberlik, söz-
lü çeviri gibi çeşitli hizmetler sunmakta; uluslararası ödül 
töreni, konferans, yaz okulu, staj gibi etkinlikler düzenle-
mektedir. Yurtdışı eğitim imkânları ve yurtdışı bursları ko-
nusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
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Bilgi toplumuna geçiş sürecinde; eğitim alanlarının çeşitliliği 
ve yüksek hizmet kalitesiyle, kişi ve kurumlara yaşam boyu 
eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren alanında öncü 
bir merkez olmak.

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde; eğitim alanlarının çeşit-
liliği ve yüksek hizmet kalitesiyle, kişi ve kurumlara ya-
şam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren 
alanında öncü bir merkez olmak. Toplumun gelişmesine 
yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla, ihtiyaç duyulan 
alanlarda, eğitim, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden 
yararlanarak gelişen teknolojiyi kullanan, kaliteli, güncel 
ve yenilikçi, yaşam boyu eğitim programları hazırlamak, 
geliştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyası 
ile üniversite arasında bir köprü oluşturmaktır. 

Yeni teknolojik gelişmeler ve hızlı değişim, toplumların bil-
gi toplumu hâline gelmesine ihtiyaç göstermekte ve her-
kes için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bir kez daha 
ortaya çıkmaktadır. Bilgi toplumları, yaşam boyu öğrenme 
becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Yaşam 
boyu öğrenme gereksiniminde; meslekî çeşitlilik ve geli-
şim, kişisel gelişim ve toplumsal gelişim yer almaktadır. 
Bu hızlı değişimlere ayak uydurmayı ve çağı yakalamayı 
hedefleyen kişi ve kurumlar kalite ve verimliliğe ulaşmak 
için gelişim fırsatları aramaktadırlar. 

Bu yeni bilgi ve teknolojileri eğitim fırsatlarına dönüştüre-
rek topluma farklı öğrenme seçenekleri sunmada bilginin 
kaynağı üniversitelere önemli görevler düşmektedir. 

Bu gerekçe ile, 1997 yılında kurulan İnsan Kaynaklarını 
Geliştirme Merkezi, 18 Şubat 2010’ da Resmi Gazetede 
yayınlanan 27497 sayılı kararla Yıldız Sürekli Eğitim Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi adını almıştır. Kuruluş ama-
cı; üretim faktörlerinin en değerlisi olan İNSAN’ı eğitmek 
ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak ve çeşitli 
projeler üretmektir. YILDIZ-SEM amaçları doğrultusun-
da kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ve ki-
şilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapar ya 
da yaptırır, danışmanlık hizmetleri verir; çeşitli alanlarda 
eğitim programları planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde 
kurslar, seminerler, konfe¬ranslar vb. etkinlikler düzenler. 
Üniversitenin kamu kuruluşları, özel sektör ve uluslarara-
sı kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, Türk sanayii ve ülke 
kalkınmasına hizmet etmek, bu hizmeti uluslararası bir 
boyuta ulaştırmaktır.

YILDIZ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

MİSYON

VİZYON

Tel: (212)  236 85 70 
 383 31 45 - 46 - 47   
Fax: (212) 383 31 49
E

-posta: sem
@

yildiz.edu.tr
W

eb: w
w

w
.sem

.yildiz.edu.tr
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AUTOCAD
3DSMAX
SOLİDWORKS
NETCAD
ARCGIS
SAP2000
STA4CAD
ARCHİCAD
WEB YAZILIM UZMANLIĞI
WEB TASARIM EĞİTİMİ
ORTA GERİLİM TRAFO MERKEZİ PROJELENDİRME EĞİTİMİ
AUTOCAD KULLANIMI VE AYDINLATMA PROJESİ TASARIMI EĞİTİMİ

GENEL İNGİLİZCE
IELTS
TOEFL IBT
KONUŞMA İNGİLİZCESİ
ÇOCUK İNGİLİZCESİ 
ÇOCUKLAR İÇİN İNGİLİZCE YAZ OKULU
YTÜ LİSANS (BEKLEMELİ ÖĞRENCİLER İÇİN) İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA 
HAZIRLIK PROGRAMI
YTÜ LİSANS İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK PROGRAMI
YTÜ YÜKSEK LİSANS İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK PROGRAMI
İTALYANCA
İSPANYOLCA
RUSÇA
ÇİNCE
İŞ İNGİLİZCESİ
YDS KURSU
ULUSLARASI PİLOT VE HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ İÇİN İNGİLİZCE KURSLARI 
(UP & HATKK) 

KİŞİSEL EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR PROGRAMLARI

YABANCI DİL PROGRAMLARI

YILDIZ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 
BÜNYESİNDE VERİLEN EĞİTİMLER;
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SOSYAL LATİN DANSLARI
DJ WORKSHOP – 1. VE 2. SEVİYE
KALİGRAFİ VE OSMANLI HAT
SERAMİK
YARATICI DRAMA

KALİGRAFİ VE OSMANLI HAT
SİRTAKİ
DİKSİYON
TEZHİP VE MİNYATÜR
ZEYBEK

KÜLTÜR-SANAT-SPOR PROGRAMLARI:

ULUSAL VE ULUSLARARASI 
SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI

PROJE YÖNETİMİ
LİDERLİK VE ETKİN YÖNETİCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI
SOSYAL MEDYA UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
YTÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
MİCRO MBA
ANLAYARAK HIZLI OKUMA SERTİFİKA PROGRAMI
KALKINMA AJANSLARI VE AB FONLARI İÇİN PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ
UZAKTAN PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİMİ
UZAKTAN PROJE YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ
EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIĞI (TAMAMEN UYGULAMALI)
PROJE YÖNETİMİ (BURSA)
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ VE HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI
ENDÜSTRİ VE İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI
TÜBİTAK DESTEKLİ GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ (BAŞVURULARIMIZ BİTMİŞTİR)
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (UYGULAMALI)
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
ULUSLARARASI MARKALAŞMA
(C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIĞI (TAMAMEN UYGULAMALI) BURSA
İPHONE & İPAD UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ
YILDIZ SEM - RETAIL VISION ALIŞVERİŞ MERKEZİ YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI
CHEMCAD SERTİFİKA EĞİTİMİ
UMS / UFRS SERTİFİKA PROGRAMI
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM
SİGORTA ACENTELİĞİ İŞLETME YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
İŞ ANALİZİ METODOLOJİSİ, MODELLEME TEKNİKLERİ VE TEST YÖNETİMİ PROGRAMI
KAMU İHALE MEVZUATI VE EĞİTİMİ
DIŞ TİCARET UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI:

97



98

ALMANCA
FRANSIZCA
YUNANCA
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
PHP İLE İNTERNET PROGRAMCILIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
DİJİTAL PAZARLAMA VE GERÇEK HAYATTA E-TİCARET

ORTA GERİLİM TRAFO MERKEZİ PROJELENDİRME EĞİTİMİ
AUTOCAD KULLANIMI VE AYDINLATMA PROJESİ TASARIMI SERTİFİKA EĞİTİMİ
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK), TÜRKAK VE UGETAM ONAYLI TOPOĞRAF EĞİTİMİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK KONULU TEKNİK ÇEVİRİ EĞİTİMİ
ETHERNET TABANLI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ VE MODBUS/TCP 
PROTOKOLÜ EĞİTİMİ

UNİVERSİTY OF CALİFORNİA (UCR) İŞBİRLİĞİYLE TEMEL İŞLETME YÖNETİMİ (MİKRO MBA) 
SERTİFİKA PROGRAMI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - ULUSLARARASI SERTİFİKA PROGRAMI
ENDÜSTRİYEL AR-GE VETEKNOLOJİ YÖNETİMİ
PROJE YÖNETİMİ - ULUSLARARASI SERTİFİKA PROGRAMI
UNİVERSİTY OF CALİFORNİA (UCR) İŞBİRLİĞİYLE İŞ İNGİLİZCESİ SERTİFİKA PROGRAMI

İŞ İNGİLİZCESİ ( HAFTA İÇİ)
KONUŞMA İNGİLİZCESİ (HAFTA İÇİ)
ENGLİSH FOR IT (BEGİNNER/PRE-İNTERMEDİATE)

MASLAK-SEM EĞİTİM PROGRAMLARI

TEKNİK EĞİTİMLER:

ULUSLARARASI PROGRAMLAR:

TEKNOPARK EĞİTİM PROGRAMLARI:
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ÜNİVERSİTE OLANAKLARI

BARINMA VE BESLENME

BOLOGNA SÜRECİ

CEP SİNEMASI

ENGELSİZ YTÜ BİRİMİ

KARİYER MERKEZİ

KULÜPLER BİRLİĞİ 

KÜLTÜR VE SPOR ETKİNLİKLERİ

MEZUNLAR DERNEĞİ

MEVLANA

OKULÖNCESİ EĞİTİM BİRİMLERİ

ÖĞRENCİ KONSEYİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

ÖĞRENCİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK MERKEZİ (ÖREM)

SAĞLIK

SPOR TESİSLERİ

YILDIZ ÇATI VE YILDIZ BAHÇE RESTORANLARI

YILDIZ HİSAR TESİSLERİ
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Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak 2014 
yılında faaliyete geçen Engelsiz YTÜ birimi; Yıldız Teknik 
Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin ve perso-
nelin üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişimlerini 
sağlamaya ve gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturma-
ya yönelik çalışmalar yapar, çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını ve 

karşılaştıkları güçlükleri belirler. Üniversitenin diğer birimleri 
ile iş birliği içinde ve uygun kaynaklar dâhilinde, belirlenen 
ihtiyaçların karşılanması ve güçlüklerin ortadan kaldırılması 
ya da en aza indirilmesi konusunda yapılması gereken çalış-
maları planlar, gerekli projeleri geliştirir, uygulamayı izler ve 
değerlendirir.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine il dışından geldikle-
rinde rahat, huzurlu, güvenilir ortamlarda barınma imkânı 
sağlanmaktadır. Davutpaşa Kampüsü’nde 100 kişilik Sennur- 
Selçuk Öztap Kız Yurdu ile 30 Kişilik İstanbul Liseliler Yurtları 
bulunmaktadır 

Çağdaş Yaşam Sennur-Selçuk Öztap Yurdu 100 yatak ka-
pasitesine sahip tek blokluk bir kız yurdudur. Odalar 4 kişilik 
olup her odanın içinde duş, wc, buzdolabı, gardırop, çalışma 
masası ve wireless (kablosuz) internet sistemi bulunmakta-
dır. Yurtta çamaşır makineleri, kurutma makineleri ile ütü ve 
ütü masalarının bulunduğu çamaşır odası, mikro dalga fırın, 
kettle, tost makinesi ve su sebillerinin bulunduğu bir mutfak 
ile serbest zamanlı televizyon odası ayrıca etüt odası bulun-
maktadır. 

İstanbul Kız Liseliler Yurdu 30 yatak kapasitesine sahip tek 
blokluk bir kız yurdudur. Odalar 2 kişiliktir. Her odanın için-
de duş, wc, buzdolabı, gardırop, çalışma masası ve wireless 
(kablosuz) internet sistemi bulunmaktadır. Yurtta çamaşır 
makineleri, kurutma makineleri ile ütü ve ütü masalarının bu-
lunduğu çamaşır odası, mikro dalga fırın, kettle, tost makinesi 
ve su sebillerinin bulunduğu bir mutfak ile serbest zamanlı 
televizyon odası ayrıca etüt odası bulunmaktadır. 
Yurtlarımızda 24 saat görevli memur ve güvenlik hizmet ver-
mektedir. 

MiSAFiRHANE
Davutpaşa Kampüsü içerisinde  8 ayrı dairede misafirlerimi-
ze hizmet verilmektedir. Tüm dairelerde kullanıma hazır ve 
eksiksiz mutfak, salon, banyo ve çocuk odası bulunmaktadır

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız, Davutpaşa ve Maslak kam-
püslerinde yer alan yemekhanelerinde öğrenci ile idari ve 
akademik personeline yemek hizmeti sunmaktadır. Yemek 
hizmetleri; 1874 kişi kapasiteli 4 öğrenci, 581 kişi kapasiteli 
5 personel ve 267 kişi kapasiteli 2 alakart yemek salonun-
da verilmektedir. Yemekler, üniversitemiz mutfaklarında tüm 
gıda üretim, kontrol ve denetim usullerine uygun olarak ha-
zırlanmaktadır.

ENGELSİZ YTÜ BİRİMİ

BARINMA ve BESLENME

w
w

w
.y

ild
iz

.e
du

.tr

YURTLAR

100



101

Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı he-
defleyen bir reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun 
işbirliği ile 47 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen 
bir süreçtir. 

Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükse-
köğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükse-
köğrenim görmek ya da çalışmak amaçları ile Avrupa’da ko-
layca dolaşabileceklerdir. Bu süreçle birlikte Türkiye de dahil 
olmakla birlikte, Avrupa, gerek yükseköğretim ve gerekse iş 
imkanları açısından dünyanın diğer bölgelerinden kişiler ta-
rafından tercih edilir hale getirilmek istenmektedir.

Bologna Süreciyle hedeflenen, çeşitlilik ile birlik arasında 
bir denge kurulmasıdır. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin 
kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşı-
laştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. 
Bu şekilde, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden 
bir diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve 
öğretim görevlilerin hareketliliği ve istihdamının artırılması 
planlanmaktadır.

Bologna Süreci’nin temel hedefleri aşağıdaki şekilde ifade 
edilebilr:
1. Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yük-
seköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak. Bu 
amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının geliş-
tirilmesi.
2. Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak 
üzere iki aşamalı derece sistemine geçmek,
3. Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit 
Transfer System, ECTS) uygulamak, 
4. Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini 
sağlamak ve yaygınlaştırmak,
5. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını 
oluşturmak ve yaygınlaştırmak,
6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek.

YTÜ bu doğrultuda öncelikli olarak tüm programlarını Av-
rupa Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesine göre revize 
etmiştir. Bunun göstergesi olarak ta Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi Etiketi (European Credit Transfer System Label , 
ECTS) 2013 Haziraninda AB’nin ilgili komisyonları tarafın-
dan YTÜ’ne verilmiştir. Sürecin devamında da Diploma Eki 
uygulamasına başlanarak süreç bir adım daha öteye taşın-
mıştır.

YTÜ’DE BOLOGNA SÜRECi
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YTÜ Sinema Kulübünün düzenlediği film gösterim-
leri vizyona yeni girmiş filmlerden seçilerek,  Yıldız 
Yerleşkesi’nde 50 kişilik ve Davutpaşa Yerleşkesi’nde 
100 kişilik cep sinemalarında izlenebilmektedir

Kulüpler Birliği; kulüp başkanları içlerinden seçilmiş, 
bir başkan ve başkan yardımcısından oluşur. Üni-
versitede kulüp geleneğini yaşatmak, yeni üyelere 
aktarmak, kulüplerin etkinliklerini koordine etmek ve 
her yıl finaller öncesi tüm kulüplerin katılımıyla ya-
pılan bahar şenliğini organize etmekle yükümlüdür.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği 1996 
yılında kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren me-
zunlarla öğrenciler ve Rektörlük arasında yakın iş-
birliği sağlamaya ve YILDIZ’lı olmanın bilincini oluş-
turmaya çalışmaktadır. Başlıca faaliyetleri arasında, 
“Yıldızlıyız Cumartesi Toplantıları”, üniversitenin 
açılış haftasının ilk cumartesi günü düzenlenen “Me-
zunlar Şöleni”, kişisel gelişime yönelik düzenlenen 
“Gelişim Seminerleri”, öğrenci ve mezunların kariyer 
planlaması için “Kılavuz Mezun Programı”nın oluş-
turulması yer almaktadır. YTÜ mezunlarının güncel 
bilgilerine ulaşılabilmesi için interaktif “Mezun Bilgi 
Sistemi” oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde me-
zunlar kendi bilgilerini güncellemekte ve karşılıklı 
iletişim kurulabilmektedir. 

Öğrencilerimizin eğitim süresi boyunca kariyer plan-
lamalarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş 
olan kariyer merkezi mevcut öğrencilerimiz ile me-
zunlarımızı ve çeşitli kurum ve kuruluşları bir araya 
getirmeyi, özellikle öğrencilerimizin mesleki hayatla-
rına katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

Kültür ve spor etkinlikleri; YTÜ Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı’nın desteği ve rektörlüğe bağlı olan 
Beden Eğitimi Bölümü tarafından yürütülmektedir. 
Her eğitim yılı başında yapılan seçmeler doğrultu-
sunda, üniversiteyi temsil edecek sporcular seçilir. 
Beden Eğitimi Bölümü; futbol, voleybol, hentbol, 
basketbol, yüzme, atletizm, masa tenisi, tenis, bad-
mington, taekwondo, sutopu gibi branşlarda etkinlik 
göstermekte; halk oyunları topluluğuyla yurtiçi ve 
yurtdışı yarışmalara ve diğer özel turnuvalara katıl-
maktadır.

CEP SİNEMASI

KULÜPLER BİRLİĞİ

MEZUNLAR DERNEĞİ

KARİYER MERKEZİ

KÜLTÜR VE SPOR ETKİNLİKLERİ
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Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yük-
seköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükse-
köğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı 
değişimini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim prog-
ramlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksı-
zın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünya-
daki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. (2013-2014 
akademik yılında Erasmus Programı’na dahil ülkelerdeki 
yükseköğretim kurumları Mevlana Değişim Programı’nın 
kapsamı dışında tutulmuştur.) Değişim programına katılmak 
isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; 
öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle 
dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere 
programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bü-
tün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türki-
ye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Mevlana Değişim Programı’nın Amacı:
Esas amacı yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurum-
ları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları 
arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamaktır. 
Ayrıca temel amaçları;

• Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi hali-
ne getirmek,
• Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini ar-
tırmak,
• Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,
• Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel dü-
zeyde paylaşmak,
• Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve 
anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.

Mevlana Değişim Programı’nın Öğrencilere ve 
Öğretim Elemanlarına Sağlayacağı Faydalar
Mevlana Değişim Programı ile Türkiye’den farklı bir ülkede 

eğitim alma fırsatını yakalayan Mevlana öğrencileri; ulusla-
rarası alanda kendilerini ifade etmede çok yönlü, analitik ve 
karşılaştırmalı bakış açısına sahip olacaklardır, edinecekleri 
akademik deneyimin yanı sıra gittikleri ülkenin kültürlerini ye-
rinde tanıma olanağı bulacaklardır. Yeni arkadaşlar edinen, 
yabancı dil seviyesini geliştiren bu öğrenciler; akademik 
hayatlarının bir bölümünü yurt dışında geçirerek edindikleri 
tecrübe sayesinde kariyer planlarına ulaşma süreçlerinde de 
önemli bir avantaj kazanacaklardır.
Mevlana Değişim Programı ile yurtdışına gidecek öğretim 
elemanları ise yurt dışında ders vermenin yanı sıra, farklı 
akademik bakış açıları kazanarak çalışmalar yapma ayrıcalı-
ğını yakalayacaktır. Akademik işbirliğini ülkelerine döndükten 
sonra da devam ettirerek çeşitli konferans, proje ve seminer-
lerle karşılıklı etkileşimin devam etmesini sağlayacaklardır.

Mevlana Değişim Programı’na başvuru için te-
mel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:
• Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim program-
larında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora 
öğrencisi olması,
• Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not orta-
lamasının dört üzerinden en az iki
Buçuk; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akade-
mik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması,
• %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması,
• Öğrenciler, Türkiye’de kayıtlı olduğu yükseköğretim ku-
rumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon 
ofisine https://mevlana.yok.gov.tr internet adresinden ula-
şabileceği gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak 
başvurusunu gerçekleştirebilir. Mevlana Değişim Programı 
Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev 
yapan tüm öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana 
Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını 
yapabilirler.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Tel: +
90 212 383 23 62
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eb: http://w
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Yıldız ve Davutpaşa kampüslerinde bulunan Sadıka 
Sabancı ve Davutpaşa Okul Öncesi Eğitim birimle-
rimiz Yıldız Teknik Üniversitesi personelinin 30-72 
aylık çocuklarına hizmet vermek amacıyla tam gün 
olarak hizmet vermektedir. Okullarımız, okulönce-
si eğitim alanında deneyimli kadrosu ile Türk Milli 
Eğitimi’nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda, çocukla-
rımızın bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, 
dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleye-
rek ilköğretime hazırlamaktadır.

Öğrenci Konseyi, fakülte ve yüksekokul öğrenci tem-
silcileri tarafından oluşturulan bir kuruldur. Önlisans 
ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, 
sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasın-
da öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesi, yönetim 
organlarına bildirilmesi ve yönetim organları ile öğ-
renciler arasında iletişim kurulması amacıyla çalış-
malarını sürdürür.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM BİRİMLERİ

ÖĞRENCİ KONSEYİ

w
w

w
.y

ild
iz

.e
du

.tr

YTÜ öğrencilerine psikolojik ve sosyal destek ver-
mek amacıyla kurulmuş olan Öğrenci Rehberlik ve 
Danışmanlık Merkezi (ÖREM), öğrencilerin üniver-
site eğitimi süresince oluşan yeni koşullara fiziksel 
ve ruhsal açıdan uyum sağlamalarına destek olur. 
ÖREM bu amaçla öğrencileri mesleki ve sosyal ya-
şama hazırlar; onlara burs, yemek gibi alanlarda 
katkı sunmaya çalışır

ÖĞRENCİ VE REHBERLİK
DANIŞMANLIK MERKEZİ (ÖREM)

Yıldız Teknik Üniversitesi Ana Kampüsü ve Davut-
paşa Kampüslerinde bulunan Mediko- Sosyal Sağ-
lık Birimlerinde, öğrenci, akademik-idari personel ve 
bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile birey-
leri ile Üniversitemizden emekli personelimize sağlık 
hizmeti verilmektedir. 
Mediko Sosyal Merkezinde sunulan hekimlik hizmet-
leri, koruyucu hekimliğe ve temel sağlık hizmetlerine 
yöneliktir.

Davutpaşa Mediko-Sosyal Sağlık 
Birimimizde 
1 Aile Hekimliği Uzmanı 
2 Pratisyen Hekim 
1 Diş Hekimi 
1 Sağlık Teknikeri 
1 Sağlık Memuru 
3 Psikolojik Danışman ve Rehber
tarafından hizmet verilmektedir

Yıldız Mediko-Sosyal Sağlık Birimimizde 
1 Aile Hekimliği Uzmanı 
1 Pratisyen Hekim 
1 Radyoloji Uzmanı 
1 Psikolog 
5 Diş Hekimi 
5 Hemşire 
2 Biyolog 
3 Radyoloji Teknikeri 
2 Sağlık Teknikeri 
1 Diş Teknikeri
tarafından hizmet verilmektedir

SAĞLIK
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Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı 38 ku-
lüp farklı alanlarda faaliyetlerini yürütmektedir. Her yıl 
kulüp başkanları içinden bir kulüpler birliği başkanı ve 
başkan yardımcısı seçilir. Kulüpler birliği üniversitede 

kulüp geleneğini yaşatmak, yeni üyelere aktarmak, 
kulüplerin etkinliklerini koordine etmek ve her yıl fi-
naller öncesi tüm kulüplerin katılımıyla yapılan bahar 
şenliğini organize etmekle yükümlüdür.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

> A-305 Mühendislik Kulübü
www.facebook.com/pages/
YTÜ-A305-
Mühendislik-Kulübü 
/401286749944120
> Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü
http://aeskytu.net
> Ar-Ge ve İnovasyon Kulübü
http://argeinovasyon.org
> Atatürkçü Düşünce Kulübü
www.adtk.yildiz.edu.tr
> Bağımsız Fikir Kulübü
https://www.facebook.com/bfkytu
> Best Kulübü
www.best.yildiz.edu.tr
> Bilim Kurgu ve Fantastik Kurgu
http://www.yildizbkfk.org
> Biyoteknoloji Kulübü
> Dağcılık Kulübü
http://www.ytudak.org/
> Dans Kulübü
ytudans.net/
> Denizcilik Kulübü
https://www.denizcilik.yildiz.edu.tr/
> Edebiyat Kulübü
http://www.facebook.com/pages/YTÜ-
Edebiyat-Kulübü/184426244928585
> Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Kulübü

http://www.facebook.com/YtuEbiltek
> İEEE Kulübü
http://www.facebook.com/ytuieee
> Fotoğraf Kulübü
ytufok.org/
> Genç Araştırmacılar Kulübü
http://www.facebook.com/
gencarastirmaci
> Çevre Kulübü
http://www.ytucevk.yildiz.edu.tr/
> Havacılık Kulübü
https://www.facebook.com/ytuhavk
> İşletme Kulübü
http://www.yildizik.com/
> Kalite ve Verimlilik Kulübü
http://www.ytukvk.org.tr/
> Kültür ve Gezi Kulübü
https://www.facebook.com/KulturGezi
> Makine Teknolojileri Kulübü
http://www.ytumaktek.org/
> Mimarlık ve Tasarım Kulübü
https://www.facebook.com/
> Münazara Kulübü
https://tr-tr.facebook.com/
ytumunazara
> Müzik Kulübü
http://www.muzik.yildiz.edu.tr
> Plastik Sanatlar Kulübü

http://www.psk.yildiz.edu.tr/
> Raylı Sistemler Kulübü
> Robotik ve Otomasyon Kulübü
http://www.rok.yildiz.edu.tr/
> Rüzgâr Enerjisi Kulübü
http://www.ruzgarenerjisikulubu.com/
> Satranç Kulübü
http://www.facebook.com/pages/YTÜ-
Satranç-Kulübü/151800804857251
> Sinema Kulübü                                                                                                                                           
  http://yildizsinema.org
> Sosyal Sorumluluk Kulübü                                                                                              
https://www.facebook.com/yildizsos
> Spor Kulübü
http://www.facebook.com/ytuogrenci
> Şehir ve İnsan Kulübü
https://www.facebook.com/sehirinsan
> Tarih ve Medeniyet Kulübü
http://tr-tr.facebook.com/pages/YTÜ-
Tarih-Ve-Medeniyet-Kulübü 
/479296948790238
> Tiyatro Kulübü
http://www.ytuoyuculari.org/
> Uluslararası Staj Değişim Kulübü
http://iaeste.yildiz.edu.tr/tr/
> Yapı ve Gelişim Kulübü
https://www.facebook.com/
yapivegelisim
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Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, öğretim 
elemanları ve çalışanları spor salonlarından 
yararlanabilmektedir. Davutpaşa Yerleşkesinde 
bir kapalı spor salonu, fitness salonu, sauna, 
yer sporları salonu, açık yüzme havuzu, kapalı 
yüzme havuzu, nizami çim futbol sahası, halı 
saha, futbol ve tenis sahaları yer almaktadır. 
Ayazağa Yerleşkesinde bir kapalı spor salonu, 
Yıldız Yerleşkesinde ise iki açık basketbol 
sahası bulunmaktadır

SPOR TESİSLERİ

YILDIZ ÇATI VE 
YILDIZ BAHÇE RESTORANTLARI
YTÜ Yıldız Yerleşkesinde yer alan kışın 160 kişi, 
yazın 250 kişi kapasiteli Yıldız Çatı Restoran ile 
120 kişilik kapalı, 500 kişilik açık alan kapasiteli 

Yıldız Bahçe Restoran, 11.00-24.00 saatleri 
arasında akademik, idari personel ve mezunların 
yanı sıra diğer misafirlere de hizmet vermektedir.
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YILDIZ HİSAR TESİSLERİ
Rumeli Hisarı’nda
Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’nün hemen ya-
nında yer alan Yıldız Tek-
nik Üniversitesi
Hisar Tesisleri, harika mi-
marisi ve boğaz manzara-
sıyla, YTÜ mensuplarının 
ve mezunların
yanı sıra diğer misafirlere 
de açıktır. Tesiste kahvaltı, 
öğlen ve akşam yemekleri-
nin yanı sıra seminer,
kokteyl, mezuniyet gece-
leri gibi özel günlerde de 
hizmet verilmektedir. Ana 
Restoran, Yamaç
Restoran, Alt Teras Res-
toran, Yıldız Bar, şömineli 
toplantı salonları ve havu-
zu bulunan tesisten,
YTÜ mensup ve mezunları 
indirimli faydalanabilmek-
tedir.
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YTÜ TEKNOPARK

KURULUŞ

VİZYON

MİSYON

1911 yılında “Kondüktör Mektebi” olarak kurulan Yıl-
dız Teknik Üniversitesi, Osmanlı’nın sayılı mühendislik 
okullarından biri olarak başlayıp günümüz Türkiye’si-
nin önde gelen teknik üniversiteleri arasında yer ala-
rak ülkemizde çağdaş bilimin ve teknolojilerin geliş-
mesine katkıda bulunmak amacıyla 99 yıllık birikimi, 
25.000 öğrenci ve 2000 öğretim görevlisi ve yetiştirdiği 
50.000 mezunu ile Türkiye’nin kalkınmasında önemli 
görev yapan, çağdaş bir dünya üniversitesi olma yo-
lunda ilerlemektedir.

Sanayi ile işbirliği içinde ülkenin Ar-Ge faaliyetlerine 
katkıda bulunan 21. yüzyılın girişimci üniversite mo-
deli doğrultusunda Teknopark kurulması çalışmaları-
na başlamış ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri Kanunu’nun dört maddesine göre Başkanlar 
Kurulu’nun 22/3/2003 tarih ve 5390 sayılı kararı ile 
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
kurulmuştur.

• Paydaşlarının mevcut kaynaklarının daha verimli 
kullanılması veya onlara yeni kaynak yaratılması ama-
cıyla, ileri teknoloji, inovasyon ve yazılım geliştirme 
alanında faaliyet gösterecek firma ve kuruluşlara en 
uygun maliyet çerçevesinde, dünya kalitesinde, etkin 
teknopark hizmetleri sunmak.

•İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şir-
ketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle 
sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak, 
ileri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin 
kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini 
teşvik etmek.

• Ülkemizde, Sanayi-Üniversite işbirliğini en üst dü-
zeye taşıyarak, ileri teknoloji üreten ve/veya kullanan 
şirketlerin kurulumlarını ve gelişimlerini desteklemek, 
mevcut kaynakların daha verimli kullanabilmeleri ya 
da yeni kaynak oluşturabilmesi için bu şirketlere ye-
nilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında 
Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortamı ve deste-
ği sağlamak,
• İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve yabancı şir-
ketleri bir araya getirerek, gerek kendi alanlarında ge-
rekse üniversite ile sinerji yaratabilecekleri işleyişleri 

oluşturmak,
• Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma 
sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesini sağ-
lamak,
• Ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltil-
mesine; böylece, uluslararası rekabet gücünün arttırıl-
masına katkıda bulunmak,
• İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin 
kurulmasını; mevcut Ar-Ge firmalarının yenilikçi küçük 
şirketlerin gelişmelerini teşvik etmek. 

Y
TÜ
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püsü

Tel: 0 212 483 70 00 – 01
Fax: 0 212 483 70 02
E

-posta: info@
yildiz.edu.tr

W
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w
w

.yildizteknopark.com
.tr
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Yıldız Teknik Üniversitesi  Dünden Bugüne Gelişim Tablosu

www.yildiz.edu.tr

  YILLAR 2009 2010 2011 2012 2013 

AKADEMİSYEN 
SAYISI 

Öğretim Üyesi 629 657 724 789 1704 

Diğer Personel 835 847 841 810 331 

İDARİ PERSONEL 
SAYISI 

Memur 310 333 355 379 818 

Diğer Personel 386 150 188 225 239 

ÖĞRENCİ SAYISI Önlisans 2227 2458 2599 2784 2523 

Lisans 18511 19993 21684 23259 24850 

Lisansüstü 2281 2787 4201 5723 6723 

ENSTİTÜ SAYISI  2 2 2 2 2 

FAKÜLTE SAYISI Fakülte/Bölüm 10/37 10/38 10/42 10/41 10/41 

YÜKSEKOKUL 
SAYISI 

Yüksekokul/Program 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 

ÖĞRETİM DİLİ 
%100 İNGİLİZCE 
PROGRAM SAYISI 

Lisans - - - 3 8 

Lisansüstü - - 10 19 16 

SÜREKLİ EĞİTİM 
MERKEZİ 

Program Sayısı 45 125 132 154 160 

Öğrenci Sayısı 706 2.500 3.200 4.800 4.200 

Bütçe (TL) 1.130.000 2.500.000 3.200.000 3.500.000 4.900 

TEKNOPARK Fiziki Alan (m2) 1.600 13.900 30.000 100.000 120.000 

Ar-Ge Personel Sayısı - 97 709 2.498 2.985 

Şirket Sayısı - 12 62 111 172 

Bütçe (TL) 897.000 5.364.000 9.500.000 12.313.000 18.299.000 

DÖNER SERMAYE 
GELİRLERİ 

Toplam Gelirler (TL) 3.128.850 5.216.577 6.798.992 7.655.804 9.534.675 

BİLİMSEL 
ÇALIŞMALAR 

Makale Sayısı 287 332 357 420 498 

Tübitak Projeleri 8 13 16 22 26 

SANTEZ Projeleri 3 3 3 5 12 

DPT Projeleri 3 1 1 - Yürürlükten 
kaldırılmış 

AB Projeleri 3 1 3 1 1 

İst. Kalk. Ajans. Projeleri - - 1 1 2 

BAP Projeleri 25 63 154 232 180 

Ar-Ge Laboratuvarı 37 94 94 123 123 

KAPALI ALAN Metrekare (m2) 212.694 260.473 260.473 321.039 342.700 
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Yıldızın Yıldızları...

www.yildiz.edu.tr
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www.yildiz.edu.tr

Derslikler...
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Binlerce Zengin Kaynak Ve Online Veri Tabanı Aboneliği...
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www.yildiz.edu.tr
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Çukur Saray...
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www.yildiz.edu.tr
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Modern ve Hijyenik Yemek Salonları 
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www.yildiz.edu.tr
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Yıldız Bahçede Ders Arası Mola...
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www.yildiz.edu.tr
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Davutpaşa Kampüsünde  Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu...
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www.yildiz.edu.tr
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Üniversite ve Sanayi arasında köprü olan Teknopark....
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www.yildiz.edu.tr
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Modern  Yapılarda  Eğitim...
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www.yildiz.edu.tr
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Yıl Boyu Düzenlenen Kültür Ve Sanat Etkinlikleri...
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www.yildiz.edu.tr
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Yıl Sonunda Bahar Şenlikleri...
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www.yildiz.edu.tr
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Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi 

128

www.yildiz.edu.tr
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Davutpaşa Kampüsü
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www.yildiz.edu.tr
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Orta Bahçede Nilüferli Havuz...
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www.yildiz.edu.tr
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“Yaşayan Kampüs Davutpaşa” : Hobi Bahçeleri, Go-Kart Pisti,
Çim Saha, Fitness Center...
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Tarihi Mekanlar...

www.yildiz.edu.tr
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www.yildiz.edu.tr
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Otağ-ı Hümayun...



134134

www.yildiz.edu.tr

Tarihi Köşk, Rektörlük Binası... 
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Binlerce Zengin Kaynak ve Online Veri Tabanı Aboneliği...

www.yildiz.edu.tr
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Oditoryum Salonu...

www.yildiz.edu.tr
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www.yildiz.edu.tr

Yeşil Alanlarda Ders Arası Mola...
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Mezuniyet...

www.yildiz.edu.tr
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www.yildiztekniktv.com

www.facebook.com/YildizEdu
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www.twitter.com/YildizEdu
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