İSTANBUL
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

NEDEN
İTÜ’DE
OLMALISIN?
250. yılına yaklaşan üniversitemiz, İstanbul’un
kalbindeki 5 kampüsü ve Ayazağa Kampüsü’nde
teknoloji ile iş dünyasını buluşturan Teknokent’i,
seçkin akademik kadrosu ve laboratuvarları ile
“Asırlardır öncü” söylemini her geçen gün daha
da geliştiren bir devlet üniversitesidir.
www.itu.edu.tr

TARİHÇE

ITUNOVA TTO
(Teknoloji
Transfer Oﬁsi)

İTÜ Gate
Start-up Challenge
(Küreselleşme
Programı)

2013

2010

İTÜ Girişimcilik
Dersleri

2014

İTÜ-KOSGEB
TEKMER
(Kuluçka
Merkezi)
1992

1974

1928

1773

Lisans ve Yüksek
Lisans Eğitiminin
Başlangıcı

1944

Yüksek
Mühendis
Mektebi

Hendese-i
Mülkiye
1883

Mühendishane-i
Bahri-i Hümayun

İstanbul Teknik
Üniversitesi’ne
Geçiş

Mühendishane-i
Berri-i Hümayun

Mühendis
Mekteb-i Ali’si

Yüksek
Mühendis Okulu

Ayazağa
Ana Kampüsü

İTÜ ARI Teknokent
(Bilim Parkı)

İTÜÇekirdek
(ÖnKuluçka Merkezi
-HızlandırmaKuluçka)

2014

2012

2002

1970

1941

1909

1795

2016

İTÜ Ginova
(Girişimcilik ve
İnovasyon
Merkezi)

Yükseköğretimde

244. yıl
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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
başarısındaki istikrarın yanı
sıra öğrencilerine yaşanabilir
ve canlı bir üniversite ortamı
da sağlayan üniversitemiz, hem
kent hem kampüs üniversitesi
olarak öğrencilerine ayrıcalıklı
bir kampüs yaşamı sunuyor.
İstanbul’un merkezi noktalarına

konumlanmış 5 ayrı kampüsü ile
seni tarihin, doğanın ve bilimin
iç içe geçtiği benzersiz bir
atmosfere davet eden İTÜ’nün
ana yerleşkesi Ayazağa’dadır.
Avrupa Yakası’ndaki diğer
yerleşkelerimiz olan
Gümüşsuyu, Maçka ve Taşkışla
yerleşkelerimizin yanı sıra,
Tuzla ile Anadolu Yakası’na da
uzanıyoruz. “Yeşil Kampüs”
projemizle doğaya saygımızı
gösteriyor ve doğal dokusu
korunan bir kampüs hayatı
sunuyoruz. Bu projeyle ayrıca;
engelsiz doğa dostu ve sporla iç
içe yerleşkeler oluşturuyoruz.
www.itu.edu.tr

FAKÜLTELER
“Bu trafikte nereye, nasıl
gideceğim?” diye düşünüyorsanız
rahat bir nefes alabilirsiniz.
Çünkü İTÜ öğrencileri için
ulaşım büyük bir sorun
olmaktan çıkıyor. Nüfusu ve
araç sayısı nedeniyle zaman
zaman yoğun trafiğin yaşandığı
İstanbul’un merkezi noktalarına
konumlanmış yerleşkelerimizin
konum avantajıyla, yerleşke
ile şehir arasında bağlantı
hiçbir zaman kopmuyor. Toplu
ulaşım hatlarıyla bütünleşmiş
yerleşkelerimizin konum avantajı
sayesinde, kentin her köşesine
farklı araç seçenekleri ile
ulaşabileceksiniz. Güzergâhları

İnşaat Fakültesi

Fen - Edebiyat Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

İşletme Fakültesi

Makina Fakültesi

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Fakültesi

Denizcilik Fakültesi

Maden Fakültesi

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı
Fakültesi

Kimya Metalurji Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Fakültesi

NEREYE,
NASIL
GİDERİM?
arasında İTÜ durağı bulunan;
Avrupa Yakası’nda 8, Anadolu
Yakası’nda ise 2 otobüs hattı
olan üniversitemiz, Ayazağa’da
bulunan ana yerleşkemizin
önündeki İTÜ metro istasyonu
ile raylı sistem avantajına da
sahiptir. Ayrıca Taşkışla ve
Gümüşsuyu yerleşkelerimize,
Taksim metro istasyonundan
birkaç dakikalık yürüyüşle
ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Türk Musikisi Devlet
Konservatuarı
www.itu.edu.tr

EVİNİZİ
ARATMAYACAK
BİR YER
Yerleşkelerimiz içinde bulunan
4500 kişi kapasiteli, rahat ve
güvenli 14 öğrenci yurdu ile
öğrencilerimize çağdaş yaşam
standartlarına uygun olarak
tasarlanmış, ferah ve evlerini
aratmayacağını düşündüğümüz
bir ortam sunuyoruz.

www.itu.edu.tr

BURS ALMA
ŞANSIM
VAR MI?
Biz sadece bir eğitim kurumu
değil, aynı zamanda daima
yanınızda olacak bir yol
arkadaşıyız. Yükseköğrenimini
sürdürebilmesi için maddi desteğe
ihtiyacı olan veya akademik başarı
gösteren ya da sportif kişiliği
ile üniversitemizi temsil eden
öğrencilerimizi, vakıflarımız ya da
özel kişi ve kurumlar tarafından
desteklenen burs programlarıyla

BİR MENÜ
ALABİLİR
MİYİM?
destekliyoruz. İTÜ tarafından
farklı oranlarda verilen; başarı,
ihtiyaç ve sporcu burslarının
yanında, İTÜ Rektörlüğü
tarafından sağlanan ve her yıl
2000’den fazla kişinin yararlandığı
yemek bursu ile öğrencilerimizin
yükünü hafifletiyoruz. Burslarımız
hakkında detaylı bilgi için www.
yurtburs.itu.edu.tr adresini ziyaret
etmenizi öneriyoruz.

5 yerleşkemizde 10 yemekhaneye
sahip üniversitemiz, tüm İTÜ
öğrencilerine sağlıklı, dengeli
ve hijyenik beslenme olanağı
sağlamaktadır. Ayrıca yine
yerleşkelerimizdeki kantinler
ve kafeler sayesinde, farklı
bütçelere ve damak zevklerine
uygun seçenekler sunarak,
birçok lezzet durağına ev sahipliği
yapıyoruz. 2013-2014 Akademik

Yılı’nda İTÜ’ye kazandırılan
FanFan ise Türkiye’nin ilk kez
bir üniversite yerleşkesinde
kurulan “down kafe”si olarak,
örnek bir sosyal sorumluluk
niteliğiyle öne çıkıyor. Down
Sendromlu bireylerin farklı
kimlikleriyle üniversite ortamını
renklendirdiği FanFan, İTÜ
Ayazağa Yerleşkesi’nde sizi
bekliyor.

www.itu.edu.tr

ARAŞTIRMALARINIZ İÇİN
LABORATUVARLARIMIZ
HAZIR

Bilimsel araştırmaya,
deneyselliğe ve teknoloji
geliştirmeye odaklı bir üniversite
olarak, 400’ü aşkın Araştırma
ve Geliştirme Laboratuvarı
ile gereken teknik ve fiziksel
altyapıyı sağlıyoruz. Her
öğrenciye 6 m²’in üzerinde
çalışma alanı düşen bu güçlü
altyapımız ile ülkemizin ve tüm
dünyanın sorunlarına çözüm
bulacak Ar-Ge çalışmalarını

destekliyoruz. Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi’nde
insansız hava aracı tasarımına
yönelik çalışmaların yapıldığı
Trisonik Laboratuvarı ile
Mekatronik Eğitim ve Araştırma
Merkezi’nde hibrid ve elektrikli
araçlara yönelik çalışmaların
yapıldığı Hibrid ve Elektrikli
Araçlar, Motor ECU Kontrol
ve Simülasyon Laboratuvarı,
bunlardan sadece ikisidir.
www.itu.edu.tr

OKUMAYA VE
ARAŞTIRMAYA
DOYMAYANLAR İÇİN
GENİŞ KÜTÜPHANE
OLANAKLARI

“Araştırma üniversitesi” olma
misyonu taşıyan üniversitemizin
sorgulama alışkanlığını ve
araştırmacı ruhunu borçlu olduğu
geniş kütüphane olanakları
İTÜ öğrencileri için âdeta bir
hazine değeri taşıyor. İTÜ olarak,
aralarında 1 milyona yakın kitap
ve dergi, 2 milyon civarında
yüksek lisans ve doktora tezi,
390 bine yakın elektronik kitap,
174 veri tabanı, 5089 nadir eserin

bulunduğu zengin bir bilgi-belge
varlığına sahibiz.
Ülkemizde 7/24 açık ilk
üniversite kütüphanesini
kurarak bu alanda da bir ilke
imza atan üniversitemize ait
5 ayrı yerleşkede tüm veri
tabanlarına erişim sağlanan 8
kütüphane ile öğrencilerimizin
araştırma kaynaklarına erişimini
sağlıyoruz.
www.itu.edu.tr

AYRILMAZ
BİR PARÇAMIZ:
SPOR

Farklı branşlarda elde ettikleri
başarılarla üniversitemizi sık sık
gururlandıran spor ekiplerimize
destek veriyoruz. İTÜ’lü
öğrencilerin bireysel olarak
da hareketli bir yaşam tarzına
ve dolayısıyla daha sağlıklı bir
yaşama kavuşabilmesi için spor
tesislerimizi ve altyapımızı her
gün daha da geliştiriyoruz. Sporla
iç içe bir kampüs ortamı sunulan
üniversitemizde, hem bireysel
hem de takım sporları için
açık ve kapalı spor tesislerimiz
bulunuyor ve öğrencilerimiz bu
tesislerden yararlanıyor. 45.000
m²’yi aşan açık ve kapalı spor
alanına sahip olan üniversitemiz;

Ayazağa Yerleşkesi’nde 5,
Gümüşsuyu Yerleşkesi’nde 3,
Maçka Yerleşkesi’nde 1 ve Tuzla
Yerleşkesi’nde 2 olmak üzere,
toplam 11 spor tesisine ev
sahipliği yapıyor. Ayrıca Ayazağa
Kampüsü’müzde kapalı olimpik
yüzme havuzumuz ve 5100 kişi
oturma kapasiteli İTÜ Stadyumu
da bulunuyor. Müzesinde sayısız
kupa olan ve geçmişinde pek
çok sportif başarıya sahip İTÜ,
çeşitli spor dallarında yarışan
46 takımıyla; yogadan yüzmeye,
voleyboldan aikidoya kadar
birçok farklı dalda düzenlenen
kurslar ve turnuvalar ile en doğru
tercih olarak öne çıkıyor.
www.itu.edu.tr

YEŞİL KAMPÜS
İLE DOĞAYLA
İÇ İÇE BİR
ÜNİVERSİTE
2013’te başlattığımız Yeşil
Kampüs projesi sayesinde,
doğayla iç içe bir üniversite
konsepti geliştirerek büyük
bir çalışmaya daha imza
attık. “Asırlardır öncü”
olma misyonunu bu projeyle
daha da ileriye taşıyan
üniversitemiz, “engelsiz ve doğa
dostu üniversite” hedefiyle
yerleşkelerinin çehresini
değiştirmeye devam ediyor. İTÜ
Rektörlüğü’nün öncülüğünde
sürdürülen Yeşil Kampüs
uygulamaları ile hem ülkemizin
en kalabalık kenti İstanbul
için önemli adımlar atılıyor
hem de “nefes alan kampüs”
olma yolunda güzel bir örnek
oluşturuyoruz.

Uzun soluklu ve kapsamlı
bir proje olan Yeşil Kampüs
çalışmalarımız: Minimum
karbon kullanımı, geri dönüşüm
bilinci, Bisiklet Kenti İTÜ,
Engelsiz İTÜ, Spor Kenti İTÜ,
doğa dostu tanıtım malzemeleri,
doğayla iç içe kampüs ve Peyzaj
ile Renklenen İTÜ noktaları
üzerinde yoğunlaşıyor. İTÜ’de kişi
başına 25 m² yeşil alan düşerken
toplamda ise 650.000 m²’lik bir
ormanlık alan bulunuyor.

www.itu.edu.tr

İTÜ’LÜ OLMAYI
HİSSEDECEĞİNİZ
ÖĞRENCİ
KULÜPLERİ

İTÜ Kültür Hizmetleri Şube
Müdürlüğü’ne bağlı olarak;
akademik, bilimsel, teknolojik,
sanatsal, sportif, sosyal
sorumluluk, meslek ve kariyer
gibi farklı kategorilerde faaliyet
gösteren 180’e yakın öğrenci
kulübümüzle İTÜ öğrencileri
yeni yetenekler kazanıyor,
ilgi duyduğu her alanda

kendilerini göstermenin, diğer
İTÜ’lülerle birlikte başarmanın
mutluluğunu yaşıyor. Son
derece önemsediğimiz ve
desteklediğimiz öğrenci
kulüplerimizde; Batı müziğinden
astronomiye, edebiyattan
bilişime kadar pek çok dalda
aktif olan topluluklar etkinlikler
düzenliyor.
www.itu.edu.tr

İTÜ’DE SANATIN
MERKEZİ:
REKTÖRLÜK
SANAT GALERİSİ
İTÜ RSG

İTÜ RSG’yi, Ayazağa
Yerleşkesi’nde bulunan Rektörlük
binasında, hayatın her alanında
sanatın var olmasına yönelik
bir mekân olarak tasarladık.
İTÜ RSG, soyut çalışmalardan
el sanatlarına, bilimle sanatı
buluşturan disiplinlerden tarihi
bugüne taşıyan değerlere
uzanan geniş bir yelpazede her
ay sanatın başka bir rengini
taşıyor. Sergilerin belirlenmesi
aşamasında farklı sanatsal
ve akademik birikimlere
sahip isimlerden oluşan özel

bir komisyon görev yapıyor.
Sanatın evrenselliğinden
ilham alınarak galerinin
İstanbul ile sınırlı kalmaması,
yurt içinden ve yurt dışından
dileyen tüm sanatseverlerin
bu sanat odaklı özel mekâna
ulaşması hedefleniyor. Bu
hedef doğrultusunda, her
sergi için bir elektronik dergi
hazırlanıyor. Ayrıca, sergiye
ve sanatçıya özel fotoğraf
çekimleri gerçekleştiriliyor,
görsel çalışmalar videolarla da
destekleniyor.
www.itu.edu.tr

ULUSLARARASI
DİPLOMANIN
AVANTAJLARI
NELERDİR?

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!

Ülkemizdeki üniversiteler
arasında, dünyada en fazla
akredite bölüme sahip olan ve
mimarlık alanında tüm dünyada
geçerli diploma veren tek
üniversite olarak, uluslararası
diplomalar ile öğrencilerimizin
hayatlarında yeni bir pencere
açtığımız fakültelerimiz:

AVRUPA
KÖPRÜSÜ
ERASMUS
Avrupa’ya giden yol buradan
geçiyor! Erasmus değişim
programını uygulamaya başlayan
ilk üniversitelerden biri olan İTÜ
olarak, hem sayısız öğrencimizi
Avrupa’nın çeşitli ülkelerine
göndererek farklı bir eğitim
kültürü almasını ve kendini
geliştirmesini sağlıyor hem
de Avrupa ülkelerinden İTÜ’ye

yeni öğrenciler kazandırarak,
üniversitemizin uluslararası
kimliğini daha da geliştiriyoruz.
İzlanda hariç tüm Avrupa
ülkeleriyle yaptığımız 900’den
fazla Erasmus anlaşması
sayesinde, sayısız öğrenciyi
ağırlıyor ve bir o kadarına da
Avrupa’daki okullarda dönemsel
eğitim olanağı sağlıyoruz.

Mühendislik Fakülteleri:
ABET (Accreditation Board for
Engineering and Technology)
Mimarlık Fakültesi: NAAB
(National Architectural
Accrediting Board)
Denizcilik Bölümü: IMO
(International Maritime
Organization)
www.itu.edu.tr

ORTAK LİSANS
PROGRAMLARI
ÇİFT DİPLOMA
PROGRAMLARI

Bir bölümde iki diploma
alabileceğinizi söylesek
güzel olmaz mıydı? New
Jersey University ile yaptığı
iş birliğiyle Türkiye’nin ilk
uluslararası çift diploma
programını başlatan
üniversitemiz ayrıca; University

at Buffalo, Fashion Institute
of Technology, Montana State
University, Southern Illınois
University Edwardsville, New
Paltz, Maritime College ve
Binghamton University ile
“Uluslararası Ortak Lisans
Programı” yürütüyor.

KARİYERİNİZİN
BAŞLAYACAĞI
YER:
STAJ

İTÜ’lüye staj derdi yok!
Üniversitemizin ulusal ve
uluslararası çapta kurduğu
kurumsal bağlantılar sayesinde
öğrencilerimiz isterlerse
yurt içinde, farklı sektörlerin

önde gelen kuruluşlarında;
isterlerse IAESTE ve AIESEC gibi
uluslararası staj değişimi yapan
öğrenci birlikleri aracılığıyla yurt
dışında staj yapma olanağına
sahip oluyorlar.
www.itu.edu.tr

ÜNİVERSİTE VE
TEKNOLOJİNİN
İŞ DÜNYASIYLA
BULUŞTUĞU YER:
İTÜ ARI TEKNOKENT
İnovasyon ve Ar-Ge’nin
Türkiye’deki en önemli
merkezlerinden olan İTÜ ARI
Teknokent, öğrencilerimizi
bugünün ve yarının dünyasına
hazırlayan, başlı başına bir
başarı hikâyesi olarak varlığını
sürdürüyor. İTÜ’nün vizyonunu
gösteren bir sembol niteliğindeki
İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’ye
“inovatif değer yaratmak” için her
gün yeniden çalışmaya başlıyor.
İTÜ’nün ilk üniversite-sanayi
arayüzü olarak hizmet veren İTÜ
ARI Teknokent, faaliyete geçtiği
Mart 2002’den bu yana katettiği
müthiş gelişimin sonunda
bugün, 100.000 m2’yi aşan
hizmet alanına sahiptir. İTÜ ARI
Teknokent bugün 252 firmaya

ev sahipliği yaparken, bölgede
çalışan toplam personel sayısı
ise 6000’in üzerindedir.
Akademik dünya ile iş hayatı
arasında süregelen kuramuygulama ikilemine son
vererek bu iki tarafı birbiriyle
bağdaştıran 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, Chicago 1871 ve San
Francisco’da bulunan ofislerinde
yaptığı çalışmalar ile genç
girişimcilere pazarlama ve iş
geliştirme konularında da destek
vermektedir.
www.itu.edu.tr

PEKİ,
YA YATAY GEÇİŞ?

Diyelim ki üniversitemizi seçtiniz
ve aklınızdan geçen bir bölüme
kaydınızı yaptırdınız. Fakat
hayat bu, sonrasında bölüm
ya da üniversite tercihinizi
değiştirmek istediniz. Öyleyse
İTÜ’deki yatay geçiş olanağından
yararlanabilirsiniz.
Üniversitelerin eş değer
bölümleri arasında, öğrencilerin
başka bir üniversiteye ya da

üniversite içinde başka bir
lisans programına geçmesine
olanak tanıyan sistem olan
yatay geçişte, üniversiteler
arası yatay 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 olmanız
gerekir.

ÇAP, YAN DAL,
YATAY GEÇİŞ NEDİR?
ARANAN
ŞATLAR
NELERDİR?
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’de 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

tamamladığınızda iki adet lisans
diplomasına sahip olacaksınız.
Çift ana dal programından
başvurmak için 4.00 üzerinden
en az 3.00 ortalamaya sahip
olmanız gerekir.
Yan dal: Bir lisans programında
okurken eş zamanlı olarak,
başka bir bölümden bazı
dersleri alıp tamamladığınızda
yan dal sertifikası alacağınız
programlardır. Yan dal
programlarımıza başvuru
yapabilmeniz için 4.00 üzerinden
en az 2.50 ortalamaya sahip
olmanız gerekir.
www.itu.edu.tr

YETKİN
MÜHENDİSLİK
NEDİR?
ÖĞRENCİYE
SAĞLADIĞI
AVANTAJLAR
NELERDİR?
Dünyanın her yerinde
mühendislik yetkinliğinizi
kanıtlayacak Türkiye’deki tek
üniversitenin İTÜ olduğunu
biliyor musunuz?
Mühendislik eğitimini
tamamlamış öğrencilerin dünya
çapında yapılan iki aşamalı
bir sınav sonucunda aldıkları
yetkinlik belgesi olan Yetkin
Mühendislik Belgesi, Türkiye’de
sadece İTÜ’de!

Yalnızca öğrencilerimizin
edinebildiği bu belgeyi alan
mühendislerin imzaları dünya
çapında geçerlilik kazanıyor
ve bu mühendisler dünyanın
en iyi üniversitelerinden
mezun meslektaşlarıyla
eşit iş olanağına kavuşuyor.
Böylece öğrencilerimiz,
“Yetkin Mühendislik Belgesi”
ile İTÜ’lü olmanın en büyük
ayrıcalıklarından birini daha
yaşıyor.

SAĞLIĞINIZ
EMİN
ELLERDE

Öğrencilerimizin sağlığını
her şeyin üstünde tutuyoruz.
Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’mıza bağlı olarak
çalışan Sağlık Hizmetleri Şube
Müdürlüğü’müzde, öğrencilerimize
birinci basamak sağlık hizmetleri
sunuyoruz. Ayazağa Sağlık
Hizmetleri Şube Müdürlüğü’müzde
ise; çocuk hastalıkları, diş, göz,
jinekoloji, radyoloji, kardiyoloji,
psikolojik destek branşlarında
sağlık hizmetleri verilmesinin
yanında, laboratuvar tetkikleri
de yapılıyor ve ayrıca pansuman,
röntgen, enjeksiyon gibi hizmetler

de veriliyor. Yine Ayazağa
Yerleşkesi’nde acil durumlar
için hasta nakil ambulansı
bulunmakta ve uzman medikal
kadromuz tarafından kısa sürede
ilk müdahale yapılabilmektedir.
Maçka Sağlık Müdürlüğü’müzde;
pratisyen hekim, diş hekimi,
psikolog, laboratuvar teknikeri
ve hemşire görev yapmakta,
çeşitli test ve tahliller ile EKG
çekimi olanakları bulunmaktadır.
Üniversitemizin Tuzla
Yerleşkesi’nde revir, Gümüşsuyu ve
Taşkışla yerleşkelerinde ise sağlık
odaları bulunuyor.
www.itu.edu.tr
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