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GEÇMİŞTEN GELECEĞE İTÜ

...asırları aşan bir
kültürle yoğrulmaktır.
İstanbul Teknik Üniversitesi, 250. yılına
doğru geri sayıma geçen, dünyanın en eski
teknik üniversitelerinden biridir. Ülkemizin
ilk teknik üniversitesi olan İTÜ’nün adı,
mühendislik ve mimarlık öğretimi ile
özdeşleşmiştir.
İTÜ, Osmanlı İmparatorluğu döneminde
yenileşme hareketlerinin öncülüğünü
üstlenmiş; Cumhuriyet döneminde ise
ülkemizin imarına, modernizasyonuna ve
yönetimine damgasını vurmuştur. Türkiye’nin
yollarından köprülerine, barajlarından
fabrikalarına, enerji santrallerinden
haberleşme ağlarına kadar köyden kente her
yerde İTÜ’lülerin emeği vardır. Yetiştirdiği beyin
gücü ile 2 yüzyılı aşkın süredir ülke gelişimine
yaptığı katkının yanı sıra sayısız devlet adamı,
iş adamı, bürokrat ve bilim insanı yetiştirerek,
birçok alanda iz bırakmıştır.

Sadece çok iyi mühendisler, mimarlar
yetiştirmekle kalmayan İTÜ, aynı
zamanda yeteneklerin işlendiği bir sanatçı
yuvasıdır. Ülkemizin ilk Türk Müziği
konservatuvarı olan İTÜ Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı, eğitime başladığından
bu yana, özellikle ulusal müziğimiz adına
önemli isimleri yetiştirerek sanat dünyasına
kazandırmıştır. İTÜ’nün sosyal bilimlere ilk
adımı olan Ekonomi Bölümü ise 2013 yılında
üniversiteye farklı bir soluk kazandırmıştır.
İTÜ’nün kurumsal tarihi, entelektüel
hafızası ve sahip olduğu seçkin ortam,
geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir
köprüdür. Geleneksel yapısını korurken
çağın gereklerine göre sürekli gelişimi
ilke edinen anlayışı ve her zaman güçlü
tuttuğu uluslararası ilişkileriyle; İTÜ dünün,
bugünün, yarının üniversitesidir.

1773 – Mühendishane-i Bahri-i Hümayun
1795 – Mühendishane-i Berri-i Hümayun
1883 – Hendese-i Mülkiye
1909 – Mühendis Mekteb-i Ali’si
1928 – Yüksek Mühendis Mektebi
1941 – Yüksek Mühendis Okulu
1944 – İstanbul Teknik Üniversitesi
2015 – Teknik Üniversite 242 yaşında

KAMPÜSLER

...gelecek için
çalışmaktır.

İTÜ, hem kent hem kampüs üniversitesi
olarak öğrencilerine büyük bir ayrıcalık
sunmaktadır. İstanbul’un merkezi
noktalarına konumlanmış 5 ayrı kampüste
tarihin, doğanın ve bilimin iç içe geçtiği
bir “İTÜ dünyası” kurulmuştur. İTÜ’nün
ana kampüsü Ayazağa’dadır. Maslak
Kampüsü olarak da bilinen ana kampüs,
özenle korunmuş doğası, ormanı, göleti,
biyoçeşitliliği ve sosyal-kültürel-sportif
alanları ile ayrıcalıklı bir üniversite yaşamı
sunmaktadır. Avrupa Yakasındaki diğer İTÜ
kampüsleri ise tarihi binaları ile simgeleşen

Gümüşsuyu, Maçka ve Taşkışla’dır. Anadolu
Yakasındaki tek kampüsü Tuzla’da bulunan
İTÜ, Denizcilik eğitimini burada vermekte ve
gerekli tüm olanakları sunmaktadır. İTÜ’nün
ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
de kampüsü bulunmaktadır.
İTÜ’lüler hem köklü bir üniversitenin
kampüs havasını solumakta ve sunulan
geniş olanaklardan yararlanmakta hem
de kentle soluk alıp veren bir üniversitenin
parçası olmanın konforunu yaşamaktadır.
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#itudedortmevsim

Tüm mevsimleri
kendine aşık eden
kampüs

”

YEŞİL KAMPÜS

...doğayla dost
olmak, dünyayı
korumaktır.
İstanbul Teknik Üniversitesi, öncü kimliğiyle
yeni ve büyük bir çalışmaya imza atarak,
2013 yılında “Yeşil Kampüs, Yeşil İTÜ”
projesini başlatmıştır. Tam anlamıyla
“engelsiz ve doğa dostu üniversite” modelini
hayata geçirmek için çalışan İTÜ Rektörlüğü
hem Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul
için önemli bir adım atmış hem de birçok
kurum ve kuruluşa örnek olmuştur. Bir dizi
yeniliği içeren ve uzun soluklu proje olarak
yapılandırılan Yeşil Kampüs kapsamındaki
çalışmalar bölümler halinde ilerlemektedir.
Yeşil Kampüs projesinin temel hedefleri
şöyledir:

• Minimum Karbon
• Geri Dönüşüm Bilinci
• Bisiklet Kenti İTÜ
• Engelsiz İTÜ
• Spor Kenti İTÜ
• Doğa Dostu Tanıtım
• Doğayla İç İçe Kampüs
• Peyzaj ile Renklenen İTÜ

Yeşil Kampüs Nedir?
Minimum Karbon: Kampüs içi araç
trafiğinin minimize edilmesi, yaya ve
bisiklet trafiğinin artırılması.
Geri Dönüşüm Bilinci: Gündelik
atıkların ve tehlikeli atıkların kaynağında
ayrıştırılmasının ve geri kazanımının
sağlanması; atık suyun ve yağmur suyunun
değerlendirilmesi.
Bisiklet Kenti İTÜ: Bisiklet yolları, bisiklet
kiralama ve park etme istasyonları
yapılması, Bisiklet Evi kurularak tamir,
kiralama ve indirimli bisiklet satışı olanağı
sunulması.

Engelsiz İTÜ: Kampüslerdeki açık ve
kapalı mekânların dezavantajlı gruplar
tarafından erişilebilirliğinin sağlanması,
engelli işgücünün kampüslerdeki
işletmelerde istihdama kazandırılması.
Spor Kenti İTÜ: Yürüyüş parkurları
oluşturulması, açık hava spor parklarının
kurulması ve bisiklet kullanma
alışkanlığının yaygınlaştırılmasıyla spor
yapma kültürünün yerleştirilmesi.
Doğa Dostu Tanıtım: Promosyon
malzemelerine ve 1773 Satış Mekânı ürün
gamına, doğa dostu üretim anlayışının
hâkim olması.

Doğayla İç İçe Kampüs: Kampüsteki doğal
yaşamın ve kampüs canlılarının korunması;
orman alanları ve gölette iyileştirme
çalışmaları yapılması.
Peyzaj ile Renklenen İTÜ: Açık alanlarda
yapılan peyzaj çalışmaları ile doğal
görselliğin zenginleştirilmesi.

YETKİN MÜHENDİSLİK

...zengin bir akademik
birikimin temelleri
üzerinde eğitim almaktır.
Amerika merkezli kar amacı gütmeyen bir
kuruluş olan National Council of Examiners
for Engineering and Surveying - Ulusal
Yetkin Mühendislik Sınav Konseyi (NCEES)
tarafından mühendislik konusunda
uzmanlığı gösteren lisans verilmektedir.
Yetkin Mühendislik Belgesi olarak
adlandırılan bu lisansın verildiği sınavları
yapmaya Türkiye’de yetkili tek kurum
İTÜ’dür. Amerika’daki tarihi 1891 yılına
uzanan yetkin mühendislik, dünya çapında
prestije ve geçerliliğe sahiptir.
Yetkin Mühendislik birinci aşama sınavı
(Fundamentals of Engineering, FE) ve
lisans verilmesini sağlayan ikinci aşama

sınavı (PE), ülkemizde sadece İTÜ’de
gerçekleştirilmektedir. FE sınavına sadece İTÜ
son sınıf öğrencileri ve mezunlarının katılma
hakkı vardır. PE sınavına ise mühendislik
alanında en az 4 yıl iş tecrübesi olan ve FE
sınavını geçmiş olan İTÜ lisans veya yüksek
lisans mezunları katılabilmektedir. Sınavlara
hazırlık için gerekli kaynaklar ise İTÜ
kütüphanelerinde sunulmaktadır. Sınavı geçen
İTÜ mezunları, yurtdışındaki projelerde imza
yetkili mühendis olarak çalışabilmektedir.
Profesyonel mühendislik uygulamasının
yaşama geçirilmesi adına büyük bir adım olan
Yetkin Mühendislik Sınavı sadece İTÜ için
değil Türkiye için önemli bir yenilik ve ilk olma
özelliğini taşımaktadır.
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#ituluolmak

İTÜ diye yazılır
teknik üniversite
diye okunur
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GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

...teknoloji geliştirmek,
teknolojiyle birlikte
gelişmektir.
İTÜ, en büyük yatırımın gençlere ve
onların fikirlerine yapılacağına inanan
bir üniversitedir. Derin birikiminden
aldığı gücünü yenilikçi fikirlere
ulaşmanın sağlam temeli kabul eden
İTÜ, ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini
ve kendi teknolojisini üretebilmesini
amaçlamaktadır. İnovatif fikirlerin
doğması ve gelişmesi için öğrencilerine
akademik eğitimleri süresince girişimcilik
konusunda bilgi ve donanım kazandırmayı
önemsemektedir. Bu sayede rekabet çağının
zorlu koşullarına ayak uydurabilen dahası
sektörlerin geleceğine yön veren mezunlar
yetiştirmektedir.

Girişimciliği ve inovatif düşünceyi
desteklemek adına İTÜ’de bir girişimcilik
ekosistemi kurgulanmıştır. “İTÜ Girişimcilik
ve İnovasyon Merkezi (İTÜ GİNOVA), ARI
Teknokent ve bünyesinde yer alan İTÜ
Çekirdek, İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi,
İTÜ GATE Start-up Challenge ve akademik
programa eklenen seçmeli girişimcilik
dersleri” anlamlı bütünü oluşturan
parçalardır. Her biri ayrı ve birbirini
tamamlayıcı nitelik taşıyan bu parçalar; yeni
fikirlerin üretilmesini, projelendirilmesini,
gerçekleştirilmesini, ticarileştirilmesini,
dünyaya açılmasını ve en önemlisi birçok
alanda artı değer üretilmesini sağlayacak
tüm aşamaları desteklemektedir.

Güneydoğu
Avrupa’nın
En Başarılı İnovasyon
ve Hızlandırma
Merkezi:
İTÜ ARI Teknokent
Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü (EBAN), İTÜ ARI Teknokent’in sahip olduğu ekosistemi, “The Best
Innovation and Acceleration Center in South East Europe - Güneydoğu Avrupa’nın En Yenilikçi ve Hızlandırıcı
Merkezi” seçti

ERASMUS

...yarını tasarlamak,
öngörü sahibi
olmaktır.

İTÜ, Erasmus değişim programını ilk
uygulamaya başlayan üniversitelerden
biridir. Norveç ve İzlanda hariç tüm Avrupa
ile değişim programı uygulayan İTÜ’de
yürütülen Erasmus anlaşması sayısı 900’ün
üzerindedir. İTÜ Erasmus programındaki
istikrarı ve başarısıyla, 2014-2015 Akademik
Yılında en fazla hibe desteği alan üniversite

olmuştur. İTÜ Erasmus programının en
önemli başarılarından biri ise derslerin
karşılıklı sayılmasıdır. Öğrencilerin Erasmus
programı boyunca aldığı tüm dersler dönem
dersleri arasında sayılmaktadır. Bu sayede
normal eğitim süresinde kayıp yaşamaksızın
yükseköğretimlerinin bir dönemini
Avrupa’da geçirebilmektedirler.

Öğrenci öğrenim
hareketliliğindeki
başarısıyla
Erasmus Kalite Ödülü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından
E-Kalite Ödülü 2014 yılında İTÜ’ye verildi.

DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA

...köklü bir ekolün
parçası olmaktır.

İTÜ, akademik gelişim ve bilimi öncelik
alan yapısıyla, dünyanın en seçkin
üniversiteleri arasında yer almakta,
ülkemizi uluslararası alanda başarıyla
temsil etmektedir. Dünyadaki yaklaşık
20 bin üniversite içinde en iyi yüzde 1’lik
dilim arasında bulunan İTÜ’nün akademik
kalitesini, bağımsız ve prestijli sıralama
sonuçları da ortaya koymaktadır. 2014 yılı
sıralama sonuçlarına göre;

• Times Higher Education Ranking Dünya sıralaması 165.
• U.S. News Ranking - Dünya sıralaması
236., Asya kıtası sıralaması 33.
• National Taiwan University Ranking Dünya sıralaması 234., Alanlara göre
dünya sıralaması; İnşaat Mühendisliği
83., Kimya Mühendisliği 70., Makine
Mühendisliği 178.

Ar-Ge’ye En Fazla
Katkı Yapan
Kurum Ödülü

Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen 3. Türkiye İnovasyon Haftası
kapsamında, Ar-Ge’ye En Fazla Katkı Yapan Kurum Ödülü İTÜ’ye verildi.

ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI

...büyük hedefler
koymaktır.

Uluslararası Ortak Lisans Programları
(UOLP), İTÜ öğrencilerine iki üniversite
diploması sahibi olma şansı tanımaktadır.
Türkiye’de sayılı üniversitede uygulanmakta
ve Amerika’nın seçkin üniversiteleri ile
işbirliği yapılmaktadır. İTÜ 11 adet UOLP’ye
sahiptir ve bu alanda en fazla program
yürüten üniversitedir. Programlar tamamen
İngilizce verilmekte, dersler İTÜ’de ve
anlaşmalı üniversitede dönüşümlü olarak
yapılmaktadır. Öğrenciler hem Türkiye hem

de Amerika’da geçirdikleri 4 yıllık lisans
öğrenimi süresince; farklı kültürleri tanıma,
yeni fikirler edinme, İngilizceyi ileri düzeyde
kullanabilme ve uluslararası staj – iş
bağlantıları kurma şansını yakalamaktadır.
Mezunlar, değişime açık olma, yüksek
adaptasyon becerisi ve edindikleri vizyon ile
profesyonel yaşamda öncelik kabul edilen
önemli ayrıcalıklara sahip olmaktadır.
Ücretli yürütülen UOLP programlarına, YGS
– LYS puanı ile öğrenci alınmaktadır.

İTÜ’de yürütülen Uluslararası Ortak Lisans Programları ve anlaşmalı
üniversiteler şöyledir:
•

Bilişim Sistemleri Mühendisliği
State University of New York, Binghamton

•

İşletme
State University of New York, New Paltz

•

Biyomühendislik
Montana State University, Bozeman

•

Ekonomi
State University of New York, New Paltz

•

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
State University of New York Maritime
College

•

Moda Tasarımı
Fashion Institute of Technology, State
University of New York

•

Endüstri Mühendisliği
Southern Illinois University, Edwardsville

•

•

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği
State University of New York Maritime
College

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
Fashion Institute of Technology, State
University of New York

•

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
New Jersey Institute of Technology

•

İnşaat Mühendisliği
State University of New York, Buffalo

ULUSLARARASI AKREDİTASYONLAR

...yenilikçi
düşünebilmektir.
İTÜ, akademik eğitim kalitesinin
dünyanın önde gelen üniversiteleri
ile eşdeğer olduğunu gösteren
uluslararası akreditasyonlara sahiptir. Bu
akreditasyonlar, verilen eğitimin dış bakış
açısı ile değerlendirilmesini sağlamakta
ve küresel gerçeklere göre yenilenme için
rehber olmaktadır.
Mühendislik eğitiminde dünyanın en önemli
denetleyici kuruluşu kabul edilen ABET’e
(Accreditation Board for Engineering and
Technology) 23 bölümü ile aynı zamanda
akredite olarak dünya çapında rekor
kırmıştır. İTÜ halen dünyada en fazla
akredite bölüme sahip üniversitedir. İTÜ’lü
mühendislerin diplomalarının ABD’de

birebir geçerli olmasını sağlayan bu
akreditasyon, eğitim kalitesinin eşdeğerliğini
göstermektedir. ABET akreditasyonu aynı
zamanda Avrupa düzeyinde de tanınırlığı
en üst düzeyde olan akreditasyon
sistemlerinden biridir.
Mimarlık alanında da dünyanın önde
gelen akademik kurumlarından olan
İTÜ, ABD dışında sadece iki üniversitenin
sahip olduğu American National
Architectural Accrediting Board (NAAB)
akreditasyonunu almıştır. Derin kökleri
ile ülkemizde denizcilik eğitiminin beşiği
olan İTÜ’de, Denizcilik Fakültesi ise
International Maritime Organization (IMO)
akreditasyonuna sahiptir.

• İlk küp uydu

• İlk müzik kütüphanesi

• İlk elektrikli minibüs

• Bölgesindeki ilk teknokent:
ARI Teknokent

• İlk hidrojen ile çalışan tekne
• İlk insansız otomobil
• İlk yerli bilgisayar
• İlk televizyon yayını
• İlk üniversite radyosu
• İlk Türk Müziği
Konservatuvarı

• Enerji temalı ilk teknokent:
İTÜ Enerji Teknokenti
• İçinde laboratuvar bulunan
tek kuluçka merkezi:
İTÜ Çekirdek

LABORATUVARLAR

İTÜ’LÜ
OLMAK

...bilim sevgisi ile
yaşamaktır.

İTÜ bir araştırma üniversitedir. Bu niteliğini
besleyecek teknik ve teknolojik varlığını
güçlendirmeye özellikle önem vermektedir.
Öğrencilerin, genç araştırmacıların ve
akademisyenlerin bilimsel çalışma yapmasını
sağlayacak oldukça zengin bir laboratuvar
varlığına sahip olan İTÜ’de, 360 laboratuvar
yer almaktadır. Birçok farklı alanda bilimsel
araştırmaların yapılmasını sağlayan bu
laboratuvarlar, disiplinlerarası çalışma için de
önemli buluşma noktaları oluşturmaktadır.

Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü bu
laboratuvarlarlarda, yüzlerce konuda test,
analiz ve deney yapılması mümkündür.
Laboratuvarlar fakülteler, enstitüler ya
da araştırma merkezleri bünyesinde yer
almaktadır. İTÜ laboratuvarları, barındırdığı
cihazlar, yapılabilen testler ve kullanılan
yazılımlar hakkında sağlıklı bilgi alınabilmesi
adına, İTÜ Laboratuvar Altyapı Bilgi Sistemi
oluşturulmuştur. itulabs.itu.edu.tr adresinden
ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabilmektedir.

360 LABORATUVAR
Model Uydu
Tasarımı Dünya
Şampiyonu:
İTÜ ARISAT
İTÜ ARISAT Model Uydu Takımı, Amerika Astronomi Topluluğu, Amerika Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü,
NASA gibi havacılık ve uzay bilimleri alanında dünyanın en güçlü kuruluşları tarafından 2014’te 16.’sı
düzenlenen CanSat Competition model uydu yarışmasında Dünya Birincisi oldu. İTÜ öğrencileri 2011 ve 2012
yıllarının da dünya birincisiydi.

KÜTÜPHANE

İTÜ’LÜ
OLMAK

...merak etmek,
sorgulamak,
yanıt aramaktır.
Bir araştırma üniversitesi olan
İTÜ’nün, bu niteliğini besleyen en
önemli kaynaklarından biri kütüphane
varlığıdır. Türkiye’nin en büyük üniversite
kütüphanesi olma yolunda, basılı ve
dijital bilgi – belge varlığı her geçen gün
artırılmaktadır. Araştırma çalışmalarına
zengin bir bilimsel ortam sunmak ve bilgiye
erişimi kolaylaştırmak için, kütüphane
olanaklarının sürekli geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Halen 900 bine yakın
kitaba sahip İTÜ kütüphanelerinde, hedef
2016 itibariyle 1,5 milyon kitap varlığına
ulaşılmasıdır.

İTÜ’nün tüm kampüslerinde kütüphane
bulunmaktadır. Merkez kütüphane Ayazağa
Kampüsünde yer alan Mustafa İnan
Kütüphanesidir. Kapısı hiç kapanmayan
merkez kütüphane, yıl boyunca 7 gün
24 saat açıktır. Ayrıca; Gümüşsuyu
Kampüsünde Makine Fakültesi Ratip
Berker Kütüphanesi, Taşkışla Kampüsünde
Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi,
Maçka Kampüsünde İşletme Fakültesi
Kütüphanesi, Yabancı Diller Yüksekokulu
Kütüphanesi ve Müzik İleri Araştırmalar
Merkezi Kütüphanesi, Tuzla Kampüsünde
ise Denizcilik Fakültesi Kütüphanesi yer
almaktadır.

Rakamlarla İTÜ
• 30 bini aşkın öğrenci

• 10 araştırma merkezi

• İstanbul’da 5 kampüs

• Yaşayan 100 binden fazla
mezun

• 162 ar-ge firması ile
2 bin ar-ge projesi

• Kişi başına 25 metrekare
yeşil alan

• 7/24 açık kütüphane

• Girişimcilere 3 yılda
5 milyon TL destek

• 650 bin metrekare orman

• 7 ayrı kütüphanede 900 bine
yakın kitap

• 31 spor takımı

• 28 bini aşkın görsel materyal, • 120 öğrenci kulübü
5 bin harita
• 2 bini aşkın öğrenciye
• 360 AR-GE laboratuvarı
yemek bursu

• 20 bin metrekare gölet
• 3 kanaldan 24 saat müzik:
İTÜ Radyosu

SPOR KENTİ İTÜ

...sporu yaşam
biçimi olarak
görmektir.
İTÜ’de, sporla iç içe bir kampüs ortamı
sunulmaktadır. Açık ve kapalı spor tesisleri
hem bireysel hem takım sporlarının
yapılmasına olanak sağlamaktadır. 19
bin 980 metrekare kapalı, 23 bin 630
metrekare açık olmak üzere İTÜ toplam 43
bin 610 metrekare spor alanına sahiptir.
Ayazağa Kampüsünde 5, Gümüşsuyu
Kampüsünde 3, Maçka Kampüsünde 1 ve
Tuzla Kampüsünde 2 olmak üzere 11 spor
tesisi vardır. Kapalı olimpik yüzme havuzu
ve 5 bin 100 kişi oturma kapasitesine sahip
İTÜ Stadyumu Ayazağa Kampüsünde yer
almaktadır.

31 spor takımı bulunan İTÜ, sayısız kupa ve
başarıya sahiptir. Birçok branşta, bölgesel,
ulusal ve uluslararası derecelere sahiptir.
“Yenilmez Armada” ünvanını taşıyan İTÜ
Basketbol Kulübü, halen Türkiye Basketbol
2. Liginde mücadele etmektedir. Spora
meraklı tüm İTÜ’lüler, yogadan yüzmeye,
voleyboldan aikidoya kadar birçok farklı
dalda düzenlenen kurslara ve turnuvalara
katılabilmektedir.

Amerikan Futbolu,
Satranç,
Sualtı Görüntüleme
2014 Türkiye Şampiyonu

...sanattan
kopmamaktır.

SANAT VE KÜLTÜR

Teknik eğitimde, teknoloji ve bilgi üretiminde
simge bir kurum olan İTÜ, sadece tekniğin
ve teknolojinin değil sanatın da yuvasıdır.
İTÜ’lüler, bilimin keskin çizgilerine, sanatın
esnekliğinin ve zenginliğinin eklendiği bir
ortamda eğitim alır.
2015 yılında kuruluşunun 40. yılını
kutlayacak olan ülkemizin ilk Türk
Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK),
İTÜ bünyesindedir. Gerek sanat dünyasına
kazandırdığı duayen isimler gerekse
akademik çalışmalarıyla Türk Müziğinin
zenginleştirilerek yaşatılmasına hizmet
etmektedir.
Nitelikli ve sürdürülebilir sanat
etkinliklerinin İTÜ çatısı altında
gerçekleştirilmesi özellikle

önemsenmektedir. Bu kapsamda gerek
TMDK ve Güzel Sanatlar Bölümü, gerek
akademik – idari birimler gerekse öğrenci
kulüpleri tarafından sinema, tiyatro, konser,
müzikal, dans, fotoğraf, resim, heykel,
el sanatları gibi birçok alanda sanatın
farklı renklerini İTÜ’ye taşıyan etkinler
düzenlenmektedir.
2014 yılında açılan Rektörlük Sanat Galerisi
(İTÜ RSG) ise kısa sürede prestijli sanat
buluşmalarının adresi olmuştur. Her ay
yeni bir serginin açıldığı, farklı disiplinlerin
ve seçkin sanatçıların ağırlandığı RSG, İTÜ
içinden ve dışından tüm sanatseverlerin
ziyaretine açıktır. RSG haftanın her
günü 09.00 – 20.00 saatleri arasında
gezilebilmektedir. Ayrıca sergilere özel
hazırlanan video röportajlar ve elektronik
dergiler, sanat meraklıları tarafından ilgiyle
takip edilmektedir.

‘‘

#tercihimitu

İTÜ başkadır.
Anlamak için
onu yaşamalısın

”

AKADEMİK EĞİTİM

...hayallerin
üniversitesinde
okumaktır.
İTÜ’nün misyonu; bilim, teknoloji ve sanatta
bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları
ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir.
Vizyonu ise bilim, teknoloji ve sanatta,
uzmanlığı ile uluslararası lider bir üniversite
olmaktır. Bu temel zeminde akademik
eğitimini şekillendirmektedir. “İnsan odaklılık
ve farklılıklara açıklık, özgürlükçülük ve
eleştirellik, girişimcilik ve rekabetçilik, özgünlük
ve yenilikçilik” İTÜ’nün temel değerleridir.
İTÜ, 13 fakülte 39 lisans programına sahiptir.
İTÜ adıyla markalaşan köklü bölümlere
de çağın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre
şekillenen yeni alanlara da sahiptir. İTÜ’de
Türkçe ve İngilizce eğitim verilmektedir. Yüzde
100 İngilizce ve yüzde 30 İngilizce eğitim

veren bölümler bulunmaktadır. Lisansüstü
eğitime ise özellikle önem verilmekte, 6 ayrı
enstitüde yüksek lisans ve doktora programları
yürütülmektedir.
Türkiye’nin en seçkin öğretim üyelerinin
ve araştırmacıların yer aldığı akademik
kadroya sahiptir. Yabancı öğretim üyesi
sayısının da artırılması amaçlanmakta,
akademik kariyerlerinin bir bölümünü
yurtdışında yürütmüş öğretim üyelerinin
üniversite bünyesine katılması özellikle
önemsenmektedir. Öğrenciler, İTÜ
öğretim üyelerinden ders alma, bilgi ve
deneyimlerinden yararlanma ayrıcalığı ile
vizyonlarını geliştirerek ve yüksek donanım
edinerek mezun olmaktadır.

Kimya-Metalurji Fakültesi
• Kimya Mühendisliği (MF4)
• Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(MF4)
• Gıda Mühendisliği (MF4)

Denizcilik Fakültesi
• Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(MF4)
• Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
(MF4)

Mimarlık Fakültesi
• Mimarlık (MF4)
• Şehir ve Bölge Planlama (MF4)
• Endüstri Ürünleri Tasarımı (MF4)
• İç Mimarlık (MF4)
• Peyzaj Mimarlığı (MF4)

İşletme Fakültesi
• İşletme Mühendisliği (MF4)
• Endüstri Mühendisliği (MF4)
• Ekonomi (TM1)

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
• Tekstil Mühendisliği (MF4)
• Moda Tasarımı (Özel Yetenek)
• Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
(Özel Yetenek)

Makina Fakültesi
• Makine Mühendisliği (MF4)
• İmalat Mühendisliği (MF4)

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
• Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği (MF4)
• Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
(MF4)

Elektrik-Elektronik Fakültesi
• Elektrik Mühendisliği (MF4)
• Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(MF4)
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(MF4)

Fen-Edebiyat Fakültesi
• Matematik Mühendisliği (MF1)
• Fizik Mühendisliği (MF4)
• Kimya (MF2)
• Moleküler Biyoloji ve Genetik (MF3)

İnşaat Fakültesi
• İnşaat Mühendisliği (MF4)
• Geomatik Mühendisliği (MF4)
• Çevre Mühendisliği (MF4)

Maden Fakültesi
• Maden Mühendisliği (MF4)
• Jeoloji Mühendisliği (MF4)
• Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği (MF4)
• Jeofizik Mühendisliği (MF4)
• Cevher Hazırlama Mühendisliği (MF4)

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
• Uçak Mühendisliği (MF4)
• Uzay Mühendisliği (MF4)
• Meteoroloji Mühendisliği (MF4)

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
• Bilgisayar Mühendisliği (MF4)
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
(Özel Yetenek)
• Çalgı
• Kompozisyon
• Müzikoloji
• Müzik Teorisi
• Müzik Teknolojileri
• Ses Eğitimi
• Türk Halk Oyunları
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