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NEDEN  
İTÜ’DE  
OLMALISIN?
Cumhuriyetimizin 100. yılında 250. yaşını kutlayacak 
olan İTÜ, İstanbul’un kalbindeki 5 yerleşkesi, 
üniversite-sanayi işbirliğinin en güçlü modelini ortaya 
koyan ödüllü Teknokenti, seçkin akademik kadrosu, 
400’den fazla laboratuvarı, “ilk” ve “tek” niteliğinde 
sayısız bilimsel – teknolojik çalışması ile dünyanın en 
köklü teknik üniversiteleri arasında yer alır.
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KAMPÜS 
SENİ 
BEKLİYOR!

“Üniversite” dediğin sadece 
derse gidip not almak, 
sınavlardan geçmek olmamalı, 
değil mi? Öyleyse seninle 
aynı fikirdeyiz! Çünkü 
İTÜ’ye adımını atar atmaz 
anlayacaksın ki “üniversite”, 
içinde kendini bulabileceğin 
bambaşka bir dünya! Akademik 
alanda asırlardır öncü olan 
üniversitemiz, yaşayan 
yerleşkeleriyle öğrencilerine 
hem kent hem kampüs 
üniversitesi ayrıcalıklarını 
yaşatır.

İstanbul’un merkezi noktalarına 
konumlanmış 5 yerleşkemiz seni 
tarihin, doğanın ve bilimin iç içe 
geçtiği benzersiz bir atmosfere 
davet ediyor. 

İTÜ’nün ana yerleşkesi 
Ayazağa’da. Avrupa Yakası’ndaki 
diğer yerleşkelerimiz İstanbul’un 
en güzel tarihi binalarına 
konumlanan Gümüşsuyu, Maçka 
ve Taşkışla. Denize nazır Tuzla 
yerleşkemiz ise İTÜ’nün Anadolu 
Yakası’ndaki adresi.

Dünyadaki en doğa dostu ve yeşil 
üniversitelerini belirleyen Green 
Metric’te ilk 100’de yer alan 
tek Türk üniversitesi İTÜ. “Yeşil 
Kampüs” projemiz sayesinde 
sadece doğayı korumakla 
kalmıyor tüm İTÜ’lülerin parçası 
olmaktan mutluluk duyacağı bir 
kampüs yaşamı kurguluyoruz. 
İTÜ’ye adım atmak; engelsiz, 
spor dostu, bisikletli ve yaya 
öncelikli yeşil bir dünyaya adım 
atmak demek…



FAKÜLTELER

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Denizcilik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Fakültesi

Fen - Edebiyat Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri 
Fakültesi

İnşaat Fakültesi

İşletme Fakültesi

Kimya - Metalurji Fakültesi

Maden Fakültesi

Makina Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı 
Fakültesi

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı

NEREYE, NASIL 
GİDERİM?

“İstanbul trafiğiyle nasıl başa 
çıkarım?” diye dert ediyorsan 
rahat bir nefes al. Çünkü İTÜ 
öğrencileri için ulaşım, sorun 
olmaktan uzak. Toplu ulaşımda 
kara, deniz ve raylı sistemler 
ağına bağlantılı merkezi 
yerleşkelerimiz sayesinde trafik 
sorunu olmadan İstanbul’da 
öğrenci olmanın keyfini yaşarsın. 

Güzergâhları arasında İTÜ durağı 

bulunan; Avrupa Yakası’nda 8, 
Anadolu Yakası’nda 2 otobüs 
hattı yer alır. Ayazağa’daki ana 
yerleşkemizin önünde İTÜ 
metro istasyonu; Taşkışla ve 
Gümüşsuyu yerleşkelerimize 
yürüme mesafesinde ise Taksim 
metro istasyonu yer alır. İstersen, 
Taşkışla – Maçka teleferik hattını 
kullanabilir, dersler arasındaki 
ulaşımı keyifli bir molaya 
dönüştürebilirsin.
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YURT VAR MI?

Yerleşkelerimiz içinde yer 
alan 15 yurtta toplam 4706 
öğrenciye konaklama olanağı 
sunulur. Güvenlik ve konfor 
öncelikli yurtlarımızın olanakları, 
öğrencilik yaşamını kolaylaştıran 
en büyük avantajlardan biri. Evini 
özleyeceğini biliyoruz... Ama 
en az evin kadar sevebileceğin 
yaşam alanları sayesinde 
ailenden uzakta olmanın tek 
zorluğu “özlemek” olsun 
istiyoruz.

İTÜ Yurtları, yalnızca iç 
mekan donanımlarıyla değil, 
bulundukları çevreyle de öne 
çıkıyor. Ayazağa’da kalan 
öğrencilerimizin, Avrupa’nın en 
yeşil 37., dünyanın en yeşil 71. 
kampüsünde yaşama ayrıcalığına 
sahip olduğunu biliyor musun? 
Hayat boyu böyle bir fırsat kaç 
kez yakalanır ki…
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BURS ALMA 
ŞANSIM 
VAR MI?

İTÜ sadece bir üniversite değil, 
hayat boyu farkını ve desteğini 
hissedeceğiniz bir yol arkadaşıdır. 
Yükseköğrenimini sürdürebilmesi 
için maddi desteğe ihtiyacı olup, 
üniversitemizi akademik, sanat 
veya spor alanlarında başarıyla 
temsil eden binlerce öğrencimiz, 
vakıflarımız veya özel kişiler / 
kurumlar tarafından finanse 

edilen burslarla desteklenir. 
İTÜ tarafından farklı oranlarda 
verilen başarı, ihtiyaç ve sporcu 
burslarının yanında; İTÜ 
Rektörlüğü tarafından sağlanan 
yemek bursundan her yıl 2000’den 
fazla öğrencimiz yararlanır.  
Burslarımız hakkında detaylı bilgi 
için yurtburs.itu.edu.tr adresini 
ziyaret etmeyi unutmayın. 

BİR MENÜ 
ALABİLİR 
MİYİM?

5 yerleşkede 6 öğrenci 
yemekhanesi bulunan İTÜ, 
öğrencilerine uygun fiyatla 
sağlıklı, dengeli ve hijyenik 
beslenme olanağı sunar. 
Vegan ve vejetaryen ana yemek 
seçeneklerinin de bulunduğu 
menüler, besin içerikleri 

ve enerji değerleri dikkate 
alınarak Gıda Mühendisleri 
gözetiminde bir ekip tarafından 
aylık olarak hazırlanıyor.  
Ayrıca farklı bütçe ve damak 
zevklerine hitap eden kantin ve 
kafelerle çok sayıda alternatif 
sağlanır.
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AR-GE’NİN 
VAZGEÇİLMEZİ İTÜ 
LABORATUVARLARI

Güçlü bir AR-GE üniversitesinin 
vazgeçilmezi olarak İTÜ zengin 
bir laboratuvar varlığına sahip. 
Sayısı 400’ün üzerinde olan 
laboratuvarlarımız, hem lisans 
ve lisansüstü öğrencilerimizin 
mesleki gelişimlerine elverişli 
ortam ve olanak sağlıyor, hem 
de sektörel iş birlikleri ve 
araştırmacıların çalışmaları için 
kullanılıyor. 

Üniversite genelinde sadece 
lisans öğrencileri için 
tasarlanmış 72 laboratuvar 
bulunuyor.  Araştırma 
faaliyetlerinin yanı sıra 
öğrenciye de hizmet veren 135 
laboratuvar ile birlikte, lisans 
eğitim-öğretiminde yararlanılan 
laboratuvar sayısı 215’e ulaşıyor. 
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DİPLOMAYA GİDEN YOL 
AR-GE’DEN GEÇER

İTÜ’de, AR-GE kültürünün 
temelden yayılması 
gerektiğine inanıyoruz. Sadece 
araştırmacıların çalışmalarını 
desteklemekle yetinmiyor; daha 
birinci sınıftan itibaren tüm 
öğrencilerin bilimle uğraşma 
ve yeni fikirler üretme yoluna 
girmesini teşvik ediyoruz.  
İnsanlığın ortak faydasına 
yönelik bilgi üretimi ve araştırma 
stratejileri olan güçlü bir AR-GE 
üniversitesinin vazgeçilmezi 
olarak İTÜ zengin bir laboratuvar 
varlığına sahip.

Öğrencilerimiz AR-GE proje 
takımlarında çalışabiliyor, 
disiplinler arası çalışma 
kültürünü deneyimliyor, proje 
hazırlamayı ve yürütmeyi ilk 
adımdan başlayarak öğreniyor, 
sponsor bulma süreçlerinde 
iş dünyası ile tanışıyor, ulusal 
ve uluslararası yarışmalara 
katılıyorlar. Takım çalışmasını 
benimseme ve kariyer 
yolculuğunda başarı sağlayacak 
bakış açısını kazanma ayrıcalığını 
yaşıyorlar. Bu yolla üniversite– 
sanayi işbirliğini öğrenciyken 
kavramak ise yenilikçi düşünme 
ve harekete geçme becerilerini 
geliştirmeye katkıda bulunuyor. 
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HAZİNE 
DEĞERİNDE 
KÜTÜPHANE

Araştırma Üniversitesi olarak 
İTÜ’nün gücünü aldığını en 
önemli kaynaklardan biri, 
zengin kütüphane varlığı. 5 
yerleşkedeki toplam 8 İTÜ 
kütüphanesi; 1 milyona yakın 
yayın, 5 milyona yakın yüksek 
lisans ve doktora tezi, 124 veri 
tabanı, 6000’in üzerinde nadir 
eserin aralarında bulunduğu 
eşsiz bir bilgi-belge varlığı sunar. 
Ayazağa Yerleşkemizdeki Merkez 
Kütüphanemizin ülkemizin 7/24 
açık ilk üniversite kütüphanesi 
olduğunu hatırlatırız. 
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TEKNİK 
ÜNİVERSİTE’NİN 
AYRILMAZ PARÇASI: 
SPOR

İTÜ’lü öğrencilerin, sporu 
yaşam biçimi haline getirmesini 
çok önemsiyor, bu amaçla 
tesis varlığımızı ve altyapımızı 
sürekli geliştiriyoruz. Sporla 
iç içe üniversite olan İTÜ’de, 
hem bireysel hem de takım 
sporları için öğrencilerimizin 
yararlanabildiği açık ve kapalı 
spor tesisleri bulunuyor. 45 bin 
metrekareyi aşan açık ve kapalı 
spor alanı ile üniversitemiz; 
Ayazağa Yerleşkesi’nde 5, 
Gümüşsuyu Yerleşkesi’nde 3, 

Maçka Yerleşkesi’nde 1 ve Tuzla 
Yerleşkesi’nde 2 olmak üzere 
toplam 11 tesise sahip. Ayazağa 
Yerleşkemizde kapalı olimpik 
yüzme havuzu ile 5100 kişi 
oturma kapasiteli İTÜ Stadyumu 
da kullanımda. Spor akademimiz 
olmamasına rağmen, geçmişten 
bugüne her zaman Türkiye’nin 
en fazla kupa alan üniversiteleri 
arasında yer alan İTÜ; farklı 
branşlarda mücadele eden 40’dan 
fazla spor kulübüyle, her sezon 
gurur üstüne gurur yaşıyor. 
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DÜNYA 
SIRALAMASINA 
GİREN YEŞİL 
KAMPÜS
İTÜ Rektörlüğü’nün 2013 yılında 
başlattığı “Yeşil Kampüs” 
projesi ile doğaya dost, engelli 
duyarlılığına sahip, bisikletli ve 
yaya dostu, geri dönüşümün 
benimsendiği, iklime uygun 
peyzaj ile renklenen bir üniversite 
yaşamı kurguladık. Onlarca 
farklı adımı içeren projemiz, her 
geçen gün yeni bir başlangıca ev 
sahipliği yapıyor. Yeşil Kampüs’ü 
tamamlanacak bir çalışma değil, 
sürekli geliştirilecek bir felsefe 
olarak görüyoruz. Kişi başına 25 
metrekare yeşil alanın düştüğü, 
650 bin metrekarelik orman 
alanına sahip üniversitemizin 
doğa konusundaki duyarlılığı 
uluslararası başarıya da ulaştı. 
Dünyanın seçkin üniversite 
kampüslerinin “yeşil olma ve 
sürdürülebilirlik” açısından 
değerlendirildiği Green Metric’te 
ilk 100’de yer alan tek Türk 

üniversitesiyiz. Avrupa’da 37., 
dünyada 71. sırada yer almak ise 
İTÜ’nün gururu.
Yeşil Kampüs çalışmalarıyla 
ülkemizde birçok yeniliği ve ilkleri 
hayata geçiren Üniversitemiz, 6 
km bisiklet yoluna ve “paylaşımlı 
bisiklet” uygulamasına sahip. 
Yağmur sularının toplandığı 
göletimiz bir yandan Ayazağa 
Kampüsümüzdeki yeşil alanların 
sulanmasında kullanılırken bir 
yandan da kampüs sakinlerine 
dingin bir ortamda yürüyüş 
yapma, bisiklete binme ve koşma 
imkanı sağlıyor. Ayrıca, “Atıktan 
Enerji Üretim Tesisi” ve “Engelsiz 
Yeşil Ofis” gibi bileşenleri içeren 
“Sürdürülebilir Enerji Üssü” 
isimli proje ile kampüs atıkları 
temiz enerjiye dönüştürülüyor ve 
sürdürülebilir bir yaşam modeli 
tüm altyapısı ile İstanbul’a örnek 
oluyor. 
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20 BİN ÖĞRENCİ 
KULÜPLERDE 
BULUŞUYOR

İTÜ’de akademik, bilim, 
teknoloji, sanat, spor, sosyal 
sorumluluk, kariyer gibi farklı 
alanlarda faaliyet gösteren 
200’den fazla öğrenci kulübü 
var. Aktif 20 binden fazla üyeye 
sahip kulüplerimiz sayesinde, 
İTÜ yıl boyunca zengin bir 
etkinlik haritasına sahip. 
Kulüpler tek başına ve bir arada 
gerçekleştirdikleri çalışmaların 
yanı sıra üniversitemizin en 
önemli organizasyonlarının tüm 
süreçlerinde yer alarak öğrenci 
ruhunun ve beklentilerinin tam 
olarak yansıtılmasını sağlıyor. 

Lisans Mezuniyet Töreni, 
Geleneksel İTÜ Mezunlar 
Buluşması: ARI Günü, Beez 
Beeze Festivali öğrenci 
kulüplerimizin işbirliği ile 
gerçekleşiyor. Kendini ait 
hissedeceğin en az bir öğrenci 
kulübü bulacağından eminiz.
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İTÜ MEZUN 
PLATFORMU

“İTÜ’lü olmak”, güçlü bir 
aidiyet duygusu getiriyor. 
1773’den beri ilklerin ve teklerin 
üniversitesinin bir parçası olmak 
tarif edilmez bir gurur. İTÜ’nün 
mühendislikten temel bilimlere, 
mimarlıktan konservatuvara 
kadar tüm bölümlerinde verilen 
eğitimin, üniversitemiz ile 
öğrencileri arasında kurulacak 
kalıcı bağın ilk aşaması olduğuna 
inanıyoruz. Tüm İTÜ’lüler 
arasındaki bağın da öğrencilikle 
başlayıp mezuniyetle biten bir 
zaman dilimiyle sınırlı olmadığını 
biliyoruz. 

Mezuniyetten sonra da seni 
bırakmıyor, İTÜ’nün resmi 
Sosyal Mezun Ağı: İTÜ MEZUN 
PLATFORMU’nda buluşmaya 
devam ediyoruz. Platformda İTÜ 
öğrencileri daha okurken İTÜ 
mezunlarına ulaşıyor, mentorluk 
talep edebiliyor, staj ve iş imkanı 
yakalıyor. 

itumezun.org adresine göz 
atabilirsin.

İŞ TAVSİYESİ
ALIP, VERME

TÜM
ARKADAŞLARINA

ULAŞMA

KAMPÜS-FAKÜLTE
GRUPLARINA

GİRME

KARİYER İLANI
KOYMA,
ARAMA

ÜNİVERSİTE
ETKİNLİKLERİNİ

GÖRME,
KATILMA

MENTOR ve
MENTİ
BULMA

GÖNÜLLÜ
FAALİYETLERİ

BULMA

İTÜ MEZUN PLATFORMU NE FAYDA SAĞLAR?
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ULUSLARARASI 
DİPLOMA 
AVANTAJI

Ekonomik ve toplumsal 
sınırların ortadan kalktığı 
günümüz dünyasında, farklı 
ülkelerde çalışabilecek 
nitelikte ve uluslararası 
ilişkilerden doğan etkileşimleri 
özümseyebilen, mesleğini her 
ülkede yapabilecek kişilerin 
yetişmesi her zamankinden 
daha da önemli bir hâle geldi. Bu 
nedenle, üniversitemizin verdiği 
uluslararası diplomanın sağladığı 
haklar ve mesleki yetkinlikler 
ile dünyanın hemen her yerinde 
çalışmanız artık mümkün.

Mühendislik Fakültelerimiz 
ABET, Mimarlık Fakültemiz 
NAAB ve IFLA, Denizcilik 
Fakültemiz IMO ve Yabancı 
Diller Yüksekokulumuz CEA 
akreditasyonlarını alma 
başarısını yakalayarak, İTÜ’nün 
dünya standartlarındaki 
akademik eğitimini tescillemiş 
oldular.

AVRUPA 
KÖPRÜSÜ 
ERASMUS

Avrupa’ya giden yollar İTÜ’den 
geçiyor. 360 Erasmus anlaşması 
ile İTÜ, çok kültürlü bir eğitim 
ortamına da kapı açıyor. Erasmus 
değişim programını uygulamaya 
koyan ilk üniversitelerden biri 
olan İTÜ, hem sayısız öğrencisini 

Avrupa’nın çeşitli ülkelerine 
göndererek farklı bir eğitim 
kültürü almasını ve kendini 
geliştirmesini sağlıyor hem 
de Avrupa ülkelerinden İTÜ’ye 
yeni öğrenciler kazandırarak 
uluslararası kimliğini geliştiriyor. 
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ULUSLARARASI 
ÇİFT DİPLOMA 
PROGRAMLARI

Bir bölüm okuyup iki diploma 
almak... Kulağa çok güzel 
gelmiyor mu? İTÜ, Amerika’da 
SUNY New Paltz, SUNY Maritime, 
SUNY Fashion Institute of 
Technology, SUNY Binghamton, 
SUNY at Buffalo ve New Jersey 
Institute of Technology ve 
Montana State üniversiteleri, 
Azerbaycan’da Azerbaycan 
Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi 
ve Bosna-Hersek’te Uluslararası 
Saraybosna Üniversitesi ile 
“Uluslararası Çift Diploma 
Programları” yürütüyor.

Uluslararası Çift Diploma 
Programları’nda eğitim gören 
öğrencilerimiz, eğitimlerinin 
bir kısmını İTÜ’de, diğer 
kısmını partner üniversitede 
tamamlayarak her iki 
üniversiteden de lisans diploması 
alıyorlar. Ayrıca, ABD’deki 
üniversitelerle ortaklaşa 
yürütülen bölümlerden mezun 
olan öğrencilerimiz, ABD’de 
çalışma hakkına sahip olabiliyor.
Detaylı bilgi için  
https://dualdiploma.itu.edu.tr 
adresine göz atabilirsin.

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama  
  • SUNY Fashion Institute of Technology, ABD

Bilişim Sistemleri Mühendisliği
  • SUNY Binghamton University, ABD

İnşaat Mühendisliği
• SUNY at Buffalo, ABD

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği 
  • SUNY Maritime College, ABD

İşletme 
  • SUNY at New Paltz, ABD

Ekonomi  
  • Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, 
Bosna-Hersek

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği   
  • Strathclyde University, UK

Moda Tasarımı
 • SUNY Fashion Institute of Technology, ABD

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği  
 • Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, 

Bosna-Hersek

Endüstri Mühendisliği
 • SUNY Binghamton University, ABD

Makine Mühendisliği  
  • Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, 
Bosna-Hersek

Mimarlık 
  • Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, 

Bosna-Hersek

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  • New Jersey Institute of Technology, ABD

Gemi Makinaları ve İşletme Mühendisliği 
  • SUNY Maritime College, ABD

İnşaat Mühendisliği 
  • Azerbaycan Mimarlık ve 

İnşaat Üniversitesi

Biyomühendislik  
  • Montana State University, ABD
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KARİYERİNİZİN 
BAŞLAYACAĞI 
YER

İTÜ, öğrencilerine bir yandan 
mesleki donanım sağlarken bir 
yandan da kariyer planlarına 
destek oluyor.  Güçlü eğitim 
temelini doğru mesleki tercihlere 
dönüştürmeyi amaçlayan İTÜ 
Kariyer ve Staj Merkezi (İKM), 
öğrencilere ve mezunlara kariyer 
danışmanlığı hizmeti ile iş ve staj 
olanakları sunuyor.

Üniversitemizin ulusal ve 
uluslararası çapta kurduğu 
kurumsal bağlantılar sayesinde 
öğrencilerimiz ister yurt içinde 
farklı sektörlerin önde gelen 
kuruluşlarında, ister IAESTE 
ve AIESEC gibi uluslararası staj 
değişimi yapan öğrenci birlikleri 
aracılığıyla yurt dışında staj 
yapma olanağına sahip oluyor.

YETKİN 
MÜHENDİSLİK 
VE SAĞLADIĞI 
AVANTAJLAR 

Dünyanın her yerinde 
mühendislik yetkinliğinizi 
kanıtlayacak Türkiye’deki tek 
üniversitenin İTÜ olduğunu 
biliyor musunuz? Yalnızca 
mühendislik eğitimini 
tamamlamış ya da devam eden 
İTÜ’lülerin başvurabildikleri 
ve dünya çapında yapılan iki 
aşamalı bir sınav sonucunda 

aldıkları Yetkin Mühendislik 
Belgesi’ni, Türkiye’de verme 
hakkına sahip tek üniversite 
İTÜ. Yetkin Mühendis Belgesi’ni 
alan İTÜ’lü mühendislerin 
imzaları, dünya çapında geçerlilik 
kazanır. Kariyer yolculuğunda, 
dünyanın en iyi üniversitelerinden 
mezun meslektaşlarıyla eşit 
değerlendirilme fırsatına sahip olur. 
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GİRİŞİMCİLİK 
EKOSİSTEMİ İTÜ’DE

İnovasyon ve Ar-Ge’nin 
Türkiye’deki en önemli 
merkezlerinden olan İTÜ, 
GİNOVA, İTÜ NOVA Teknoloji 
Transfer Ofisi ve ARI Teknokent’in 
yer aldığı girişimcilik ekosistemi 
ile öğrencilerimizi bugünün ve 
yarının dünyasına hazırlıyor.

İTÜ GİNOVA
Keşfetme tutkusunu, cesareti, 
yaratıcılığı ve yaparak öğrenmeyi 
merkeze alan İTÜ-GİNOVA 
Girişimcilik ve İnovasyon 
Merkezi, İTÜ girişimcilik 
ekosisteminin ilk basamağı 
olarak sunduğu dersler, sertifika 
programları, atölye çalışmaları ve 
seminerler ile sizlere girişimcilik 
ve yenilikçilik yolunda ilham 
veriyor.

İTÜ ARI TEKNOKENT
İTÜ’nün vizyonunu gösteren bir 
sembol niteliğindeki İTÜ ARI 
Teknokent, Türkiye’ye “inovatif 

değer yaratmak” için her gün 
yeniden çalışmaya başlıyor. 
260 AR-GE firması ve 7 bine 
yakın personel ile çalışmalarını 
sürdüren teknokentimizde 3 bine 
yakın AR-GE projesi yürütülüyor. 
2700 başarılı projeyle 210 milyon 
dolarlık Ar-Ge ihracatı yapan 
İTÜ ülkemizde bu konuda başı 
çekmektedir.

İTÜ ARI Teknokent’in 
öğrencilerimize sunduğu 
uluslararası ortamın avantajıyla, 
İTÜ öğrencileri için staj ve 
çalışma olanakları, yerli ve 
yabancı şirketler tarafından 
kampüse taşınıyor. İTÜ ARI 
Teknokent, İstanbul, Chicago, 
Berlin, Boston ve San 
Francisco’da ofis bağlantılarıyla 
yaptığı çalışmalarla genç 
girişimcilere pazarlama ve iş 
geliştirme konularında destek 
veriyor.
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GİRİŞİMCİLİK 
EKOSİSTEMİ İTÜ’DE

donanım projelerine kadar 
birçok alanda yenilikçi fikirler 
üretilmesinin yolunu açan 
Çekirdek’in, 40’ı aşkın paydaşı 
var. Yıl boyu girişimcileri, 
şirketleri, meslek yatırımcıları ve 
profesyonelleri aynı platformda 
buluşturan geniş bir ağa sahip. 

İTÜ Çekirdek, Avrupa’nın en iyi 
2., dünyanın en iyi 3. kuluçka 
merkezi. 

İTÜ ÇEKİRDEK

ARI Teknokent bünyesinde 
bulunan ve bir erken aşama 
kuluçka merkezi olan İTÜ 
Çekirdek; fikrinin inovatif ve 
ticari faaliyete dönüştürülebilir 
olduğuna inanan tüm girişimciler 
ve start-uplar için en doğru 
adres. 2012 yılında kurulan 
İTÜ Çekirdek, bugüne dek 
1000’in üzerinde girişime ve 
3000’in üzerinde girişimciye 
destek sağladı. Finanstan 
tıp teknolojilerine, artırılmış 
gerçeklik uygulamalarından 

İTÜ MAGNET

ARI Teknokent bünyesinde 
bulunan İTÜ Magnet, fikrini ürüne 
dönüştürebilmiş ileri aşama 
girişimcilerin ve start up’ların 
büyüme süreçlerinde onlara 
fayda sağlayacak hizmetleri ve 
sinerjik ortamı sunuyor. 2016 
yılında ARI Teknokent bünyesinde 
kurulan Magnet, prototipleme 
laboratuvarı, ortak etkinlik 
sahnesi ve teknolojiyi her alanda 
yaşatan ortak fiziksel mekanları 
ile girişimcilerin ev sahibi. 

İTÜ NOVA TEKNOLOJİ 
TRANSFER OFİSİ (TTO)

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, 
üniversitemizde geliştirilen 
akademik çalışmaları ve yeni 
teknolojileri sanayiye sunan 
arayüz işlevi görüyor. Bu sayede 
sadece endüstriyel gelişime 
değil ulusal kalkınmaya da 
hizmet ediyor. Bilgiyi sanayi ile 
buluşturarak ticarileşmesini 
sağlar. 500’e yakın bilim insanının 
yürüttüğü 400’ü aşkın sanayi 
işbirliği projesi ve 150’yi aşkın 
patent başvurusu ile inovasyonun 
merkezinde yer alıyor.
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PEKİ,  
YA YATAY GEÇİŞ?

Diyelim ki üniversitemizi seçtin 
ve aklından geçen bir bölüme 
kaydını yaptırdın. Fakat hayat 
bu, sonrasında bölüm ya da 
üniversite tercihini değiştirmek 
istedin. Öyleyse, İTÜ’deki 
yatay geçiş olanağından 
yararlanabilirsin. Yatay geçiş, 
üniversitelerin eş değer 
bölümleri arasında, öğrencilerin 

başka bir üniversiteye ya da 
üniversite içinde başka bir lisans 
programına geçmesine olanak 
tanıyan sistemdir. Üniversiteler 
arası geçiş başvurusu yapmak 
için 4.00 üzerinden en az 2.50; 
üniversite içi yatay geçiş başvurusu 
yapmak için ise 3. yarıyılda 2.50 
ya da 5. yarıyılda 2.60 ortalamaya 
sahip olman gerekir.

ÇAP, YAN DAL 
NEDİR?

Öğrenmenin sınır çizilemez 
bir tutku olduğuna inanan bir 
üniversite olarak, bir programla 
yetinmeyecek öğrencileri de 
düşündük. Çift ana dal ve yan dal 
programlarımız, farklı alanlarda 
yetkinliğini kanıtlamak isteyen 
öğrencileri İTÜ’ye bekliyor. 

Çift Ana Dal Programı (ÇAP): 
Bir lisans programında 
okurken eş zamanlı başka 
bir lisans programını daha 
okuyabileceğiniz programlara 
“Çift Ana Dal Programı” (ÇAP) 
denir. Her iki bölümün de tüm 
derslerini ve sınavlarını başarı ile 
tamamladığında iki adet lisans 
diplomasına sahip olursun. 
Çift ana dal programlarına 
başvurmak için 4.00 üzerinden 
en az 3.00 ortalamaya sahip 
olman gerekir.

Yan Dal: Bir lisans programında 
okurken eş zamanlı olarak, başka 
bir bölümden bazı dersleri alıp 
tamamladığında yan dal sertifikası 
alırsın. Yan dal programlarına 
başvurmak için 4.00 üzerinden en 
az 2.50 ortalamaya sahip olman 
gerekir.
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UYGAR
merkezi

500+

3 kanaldan 
24 saat müzik:

İTÜ Radyosu

47spor 
takımı

45,000 m2’nin
üzerinde spor alanı

5,100
kişilik stadyum

Kişi başına

25 m2

yeşil alan
650,000 m2

orman

280Ar-Ge
firması

7/24
açık
kütüphane

1 milyonun
üzerinde yayın

170,000
üzerinde
yaşayan mezun

200’ün
üzerinde öğrenci 

kulübü

İstanbul’da 5 yerleşke

SAYILARLA İTÜ
Köklü bir üniversite olması

Eğitim kalitesi

İş bulma olanakları

Akademik kadro

Uluslararası tanınırlık 

Neden İTÜ?
Öğrencilerimize sorduk:

31
69

40,000+
Lisans / Lisansüstü    

öğrenci
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