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Kıymetli Ö!renci Arkada"ım;

"stanbul Teknik Üniversitesi’ne ho$ geldin.

Üniversite sınavında göstermi$ oldu#un ba$arıdan dolayı 
öncelikle seni tebrik ediyor, aramıza katılmandan duydu#um 
mutlulu#u bilmeni istiyorum. Üniversitemizde ba$arılı, mutlu 
ve sa#lıklı bir e#itim dönemi geçirece#ini umuyorum.

Artık hayallerine ve hede&erine birer adım daha yakla$tın. 
Bugün, hayatını önceki günlerinden farklı kılacak olan heyecan 
verici bir yolculu#a ba$layacaksın. "lk günler biraz buruk 
geçebilir, fakat aile samimiyetini gün geçtikçe hissedecek, 
"stanbul Teknik Üniversitesi’ni bir yuva gibi benimseyeceksin. 

Dünya, dijital dönü$üm ve teknolojik geli$imle birlikte büyük 
bir de#i$ime do#ru tüm hızıyla yol alırken, yeni mesleklere 
alan açılmı$ olup artık kurumlar ve ki$iler bazında giri$imci, 
de#i$imi ve geli$meyi hede&eyen üniversite olmanın önemi 
de artmı$tır. Bu nedenle teknik üniversiteler de#i$imin 
yapı ta$larını olu$turmakta, "stanbul Teknik Üniversite’miz 
de#i$imin öncüsü nesiller yeti$tirmenin her zaman ba$aktörü 
olmu$tur. 

Hayata hazırlanan bir birey olarak girdi#in bu kapıdan; yeni 
bilgilere açık, insanın ve toplumun geli$me dinamiklerini 
olu$turacak nitelikte kendini geli$tirmi$, dü$ünen, uygulayan 
ve neticelendiren bir birey olarak mezun olacaksın. Ülkemiz 
ve milletimizin gelece#inde senin samimi gayretlerinin de yeri 
olacaktır. Bugün oldu#u gibi mezun olana kadar hatta mezun 
olduktan sonra da #itühepyanında olacaktır.

Tekrar aramıza ho$ geldin.

Prof. Dr. "smail Koyuncu
Rektör
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Kampüslerimizi, ya$adı#ımız kente duyarlılı#ı, sürdürülebilir yapısı ve ekolojik yakla$ımıyla örnek alanlar olarak tasarlıyoruz. Ye$il Kampüs 
projemizle kaynaklarımızı sürdürülebilir olarak kullanıyor, bu kapsamında atıklarımızı dönü$türüyoruz. 2013 yılında ba$layan “Ye$il Kampüs” projesi 
ile do#aya dost, engelli duyarlılı#ına sahip, bisikletli, elektrikli scooter’lı ve yaya dostu, geri dönü$ümün benimsendi#i, iklime uygun peyzaj ile 
renklenen bir üniversite ya$amı kurguladık. Dünyanın seçkin üniversite kampüslerinin “ye$il olma ve sürdürülebilirlik” açısından de#erlendirildi#i 
Green Metric’te Türkiye’den ilk 100’de yer alan tek üniversitesiyiz. Avrupa’da 28., dünyada 54. sırada yer almak ise "TÜ’nün gururu. Ayrıca kampüsteki 
hayvan dostlarımızın korunmasına büyük özen gösteriyoruz. 6,5 km.’lik bisiklet yolumuz ve kampüs içinde elektrikli minibüs kullanımımız ile karbon 
salınımımızı minimuma indiriyoruz. Kampüsümüzdeki bitkilerin sulamasını ise ya#mur suyunun toplandı#ı göletimizden yapıyoruz. Söz konusu 
gölette kullanılan geçirimli beton; do#al suların süzülerek geri dönü$türülmesini sa#lıyor. 

“Atıktan Enerji Üretim Tesisi” ve “Engelsiz Ye$il O's” gibi bile$enleri içeren “Sürdürülebilir Enerji Üssü” isimli proje ile kampüs atıkları temiz enerjiye 
dönü$türülüyor ve sürdürülebilir bir ya$am modeli tüm altyapısı ile "stanbul’a örnek oluyor. 

2007 yılında kurulan "rem Vardar Giyinme Odası projemizle ikinci el giysi ve ev e$yalarını yenileyerek ö#rencilerimizin kullanımına sunuyoruz. 
Böylelikle e$yaları tüketmek yerine yeniden kullanıma sunuyoruz. Bu projenin tohumları ise 1993 yılında Afrika’dan okulumuza misa'r ö#renci 
olarak gelen ancak iklime uyum sa#layamadı#ı için ü$üyen ö#rencilerimize destek olmak için toplanan giysilerle yapıldı. Böylece toplama ve da#ıtma 
kapsamında i$leyen bir alanımız oldu. 

"TÜ Mimarlık Fakültesinde kurulan “#albırak Ta$kı$la Geri Dönü$üm Mekânı” ise artık malzemelerin yeniden de#erlendirilerek ö#rencilerin 
yeniden kullanımına sunulmasını sa#lıyor. Burası, "TÜ Mimarlık Fakültesi ö#rencilerinin stüdyoda kullandı#ı malzemelerden artanların biriktirildi#i, 
depolandı#ı ve ayrı$tırıldı#ı bir mekân olarak kurgulandı. 

Kampüslerimiz ve bu alanlarda gerçekle$en projelerle ile ilgili detaylı bilgiye www.itu.edu.tr adresinden ula$abilirsiniz.

Kampüsler



KAMPÜS ADI FAKÜLTELER
Ayaza!a Kampüsü "n#aat Fakültesi

Elektrik-Elektronik Fakültesi
Maden Fakültesi
Kimya Metalurji Fakültesi
Gemi "n#aatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bilgisayar ve Bili#im Fakültesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

Ta#kı#la Kampüsü Mimarlık Fakültesi

Maçka Kampüsü "#letme Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Gümü#suyu Kampüsü Makina Fakültesi
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

Tuzla Kampüsü Denizcilik Fakültesi

"TÜ KKTC Gemi "n#aatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Denizcilik Fakültesi

DEP Deprem Mühendisli#i ve Afet Yönetimi Enstitü Binası (Ayaza#a)
BEB Bili$im Enstitüsü Binası (Ayaza#a)
DIB Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (Maçka)
DMB Denizcilik Meslek Yüksekokulu Binası (Ayaza#a)
DZB Denizcilik Binası (Tuzla)
EEB Elektrik-Elektronik Binası (Ayaza#a)
FEB Fen-Edebiyat Binası (Ayaza#a)
GDB Gemi "n$aatı ve Deniz Bilimleri Binası (Ayaza#a)
HVZ Olimpik Havuz (Ayaza#a)
INB "n$aat Binası (Ayaza#a)
ISB "$letme Binası (Maçka)
KSB Kültür ve Sanat Birli#i (Ayaza#a)
KMB Kimya-Metalürji Binası (Ayaza#a)
KORT Tenis Kortları (Ayaza#a)
MED Merkezi Derslik Binası (Ayaza#a)
MEDB Gölet Derslik Binası(Ayaza#a)
MDB Maden Binası (Ayaza#a)
MIAB Müzik "leri Ara$tırmalar Merkezi (Maçka)
MKB Makina Binası (Gümü$suyu)
MMB Mimarlık Binası (Ta$kı$la)
MOB Motorlar Binası (Ayaza#a)
PYB Proje Yönetim Merkezi (Ayaza#a)
RSLN-M Ruhi Sarıalp Seminer Salonu-Beden E#itimi Bölümü(Ayaza#a)
SLN-M Spor Salonu-Beden E#itimi Bölümü(Ayaza#a)
SLN-G Spor Salonu (Gümü$suyu)
SDKM Süleyman Demirel Kültür Merkezi Binası (Ayaza#a)
SMB Spor Merkezi Binası (Ayaza#a)
STD "TÜ Olimpik Stadyumu  (Ayaza#a)
SYM Sa#lıklı Ya$am Merkezi (Ayaza#a)
UUB Uçak ve Uzay Bilimleri Binası (Ayaza#a)
UZEM Uzaktan E#itim Merkezi Binası (Ayaza#a)
TMB Konservatuvar Binası (Maçka)
YDB Yapı Deprem Binası (Ayaza#a)

MOBGAM Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji & Genetik 
Ara$tırmalar Merkezi

ENB Enerji Binası (Ayaza#a)
HLB Hidrolik Laboratuvarı Binası (Ayaza#a)

B!NA KODLARI 



"TÜ, eviniz kadar sevece#iniz bir ya$am alanı olacak 15 
yurduyla 4500’den fazla ö#rencimize konaklama olana#ı 
sunuyor. Ayaza#a, Gümü$suyu ve Tuzla Yerle$kelerinde yer 
alan yurtlarda rahat ve güvenilir ko$ullarda 1, 2, 3 ve 4 ki$ilik 
oda seçenekleri yer alıyor. Odalar ö#rencilerimizin ihtiyaç 
duyaca#ı mobilya ve e$yalarla dö$enmi$tir. Yurtlarda ders 
çalı$ma salonları, çama$ır ve ütü odaları, sosyal donatılar, 
spor alanları, kablosuz internet, kantin ve güvenlik hizmetleri 
sunuluyor. Ayrıca Ayaza#a Yerle$kesinde yurtlardan fakültelere 
ve di#er mekanlara eri$im için ücretsiz ring servisleri hizmeti 
de mevcut.

Yurtlar Burslar Koordinatörlü#üne www.yurtburs.itu.edu.tr 
adresinden ula$abilirsiniz.

)HYÛUTH



5 yerle$kemizde 6 ö#renci yemekhanesine sahip olan Üniversitemiz, ö#rencilerine uygun 'yatla sa#lıklı, dengeli ve hijyenik beslenme olana#ı 
sunar. Vegan ve vejetaryen ana yemek seçeneklerinin de bulundu#u menüler, besin içerikleri ve enerji de#erleri dikkate alınarak Gıda Mühendisleri 
gözetiminde hazırlanır. "TÜ Mobil Uygulamamızı indirerek, günün menüsüne göz atabilirsiniz.

Kampüslerimizin farklı alanlarına yayılmı$ kantin, kafe ve restoranlarda Türk ve dünya mutfa#ından örnekleri, farklı bütçe seçenekleriyle 
bulabilirsiniz. Bunlara ek olarak çe$itli marketlerden alabilece#iniz atı$tırmalıklarla, vaktiniz olmayan anlarda açlı#ınızı anlık olarak giderebilirsiniz. 

A'yet olsun!
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Sporu ya$am biçimi haline getirmenizi önemsiyor, bu amaçla tesis varlı#ımızı ve altyapımızı devamlı geli$tiriyoruz. Üniversitemizde, hem bireysel 
hem takım sporları için ö#rencilerimizin yararlanabildi#i açık ve kapalı spor tesisleri bulunuyor. 45 bin metrekareyi a$an açık ve kapalı spor alanı 
ile "TÜ; Ayaza#a Yerle$kesinde 5, Gümü$suyu Yerle$kesinde 3, Maçka Yerle$kesinde 1 ve Tuzla Yerle$kesinde 2 olmak üzere toplam 11 spor tesisine 
sahip. 

Ayrıca, Ayaza#a Yerle$kemizdeki kapalı olimpik yüzme havuzu ile 5100 ki$i oturma kapasiteli "TÜ Stadyumu da ö#rencilerimize sundu#umuz olanaklar 
arasında. Bünyesinde spor akademisi bulunmamasına ra#men geçmi$ten bugüne daima Türkiye’nin en çok sayıda kupa alan üniversitelerinden biri 
olan "TÜ; farklı bran$larda mücadele eden 40’tan fazla spor kulübüyle, her sezon yeni ba$arılara imza atıyor. Spor tesislerimizle ilgili detaylı bilgi 
almak için: http://www.sks.itu.edu.tr/hizmetlerimiz/spor-hizmetleri/tesisler

Spor



"TÜ Sa#lık Hizmetleri !ube Müdürlü#ünde birinci basamak 
sa#lık hizmetleri almanız mümkün. Ayaza#a Sa#lık Hizmetleri 
!ube Müdürlü#ümüzde; çocuk hastalıkları, di$, göz, jinekoloji, 
radyoloji, kardiyoloji, psikolojik destek hizmetlerinin yanı sıra, 
laboratuvar tetkikleri yapılıyor, pansuman, röntgen, enjeksiyon 
gibi hizmetler de sunuluyor. Acil durumlar için hasta nakil 
ambulansı bulundurulurken uzman bir tıbbi kadro tarafından 
ilk müdahale yapılıyor. 

Maçka Sa#lık Hizmetleri Müdürlü#ünde ise; pratisyen 
hekim, di$ hekimi, psikolog, laboratuvar teknikerleri ve 
hem$irelerimiz görev yaparken çe$itli test ve tahliller ile EKG 
çekimleri de gerçekle$tirilebiliyor. "TÜ Tuzla Yerle$kesinde 
revir, Gümü$suyu ve Ta$kı$la yerle$kelerinde ise sa#lık 
odaları bulunuyor. "TÜ Sa#lık, Kültür ve Spor Daire Ba$kanlı#ı 
hakkında detaylı bilgiye www.ituspor.itu.edu.tr adresinden 
ula$abilirsiniz.

:HȘSÛR
Kendinizi ke$fetme yolculu#unuzda yanınızda daima "TÜ 
Psikolojik Danı$ma ve Rehberlik Merkezi var. Önleyici sa#lık 
hizmeti sunmayı amaçlayan ve sorun henüz olu$madan da 
destek alabilece#iniz merkezimiz; bireysel danı$ma, etkili 
ileti$im grup çalı$maları, sınav kaygısıyla ba$ etme, ki$isel 
geli$imi destekleyici grup çalı$maları gibi hizmetler sunuyor. 

Ki$ilik haklarına saygı ve gizlilik ilkelerini benimseyerek 
faaliyetlerini sürdüren Psikolojik Danı$manlık ve Rehberlik 
Merkezine www.pdr.itu.edu.tr adresinden ula$abilirsiniz.
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Kampüs içi ula$ımda ring servislerinden yararlanabilir, elektrikli araç, scooter, bisiklet 
kiralayarak kampüste gitmek istedi#iniz noktaya kolayca ula$abilirsiniz. 

Kampüslerimize ula$ımda ise toplu ta$ımada kara, deniz ve raylı sistemler a#ını 
kullanabilirsiniz. Güzergâhları arasında "TÜ dura#ı bulunan; Avrupa Yakası’nda 8, Anadolu 
Yakası’nda 2 otobüs hattı mevcut. Ayaza#a’daki ana yerle$kemizin önünde "TÜ Metro 
"stasyonu; Ta$kı$la ve Gümü$suyu yerle$kelerimize yürüme mesafesinde ise Taksim Metro 
"stasyonu yer alır. Ayrıca Ta$kı$la – Maçka teleferik hattını kullanarak ders aralarındaki 
ula$ımı ilginç bir molaya dönü$türebilirsiniz.

"stanbul’daki ula$ım alternati&eriyle ilgili ayrıntılı bilgiye www.iett.gov.tr / www.sehirhatlari.
com.tr / www.ido.com.tr adreslerinden ula$abilirsiniz.

<SHȴÛT

"tü Mekik Servisleri için güncel rota ve saat bilgisine "TÜ MOB"L veya 
harita.itu.edu.tr/ adresinden ula$abilirsiniz.

!tü Mekik Servis Güzergahı



Renkli ve hareketli etkinlik takvimimiz, "TÜ’nün aktif ö#renci kulüpleriyle birlikte ö#rencilerimizin beklentilerine ve zamanın ruhuna uygun $ekilde 
planlanıyor. "TÜFest, Beez Beeze Festivali, "TÜ Tanıtım Günleri ve her yıl çokça konu$ulan mezuniyet törenlerimiz ba$ta olmak üzere daha pek çok 
organizasyon büyük bir co$kuyla gerçekle$iyor. 

Bunların yanı sıra Rektörlük Sanat Galerisi’nde gerçekle$en nitelikli sergilerle modern ve güncel sanat, geleneksel sanatlar, illüstrasyon, foto#raf 
gibi konularda kendinizi geli$tirebilirsiniz. Bilim, mimarlık, sanat, teknoloji, tasarım, mühendislik gibi konularda gerçekle$en önemli konferanslar son 
dakika geli$meleri, akademik ve sektörel geli$meleri yakından takip etmenizi sa#layacaktır. "TÜ Sürekli E#itim Merkezi ise geni$ bir seçkide verdi#i 
e#itimlerle farklı ilgi alanlarıyla tanı$manızı sa#layabilir. 

,[RPUSPRSLY



"stanbul Teknik Üniversitesi kültür, sanat, dü$ünce, uzmanlık, spor ve bilim alanlarında 200’den fazla kulübe ve toplulu#a sahip. Ma#ara ara$tırma, 
okçuluk, quidditch, capoeira, astronomi, foto#raf, kadın ara$tırmaları, bili$im, uçak uzay mühendisli#i… Bunlardan yalnızca birkaçı. "TÜ’nün 
kulüplerinin sayısı, ö#rencilerimizin hayal güçleri kadar geni$. Bunun yanı sıra, okulumuzun düzenledi#i pek çok etkinlik de Kulüpler Birli#i 
ile ö#rencilerimizin 'ili olarak içinde çalı$masıyla gerçekle$tiriliyor. Böylece hem etkinliklerimize onların ruhu yansıyor, hem de hayalleri de 
organizasyonlarımızı $ekillendiriyor. Geli$melere ve ö#rencilerimizin gereksinimlerine göre var olan kulüplere, yenileri hızla ekleniyor.

"stanbul Teknik Üniversitesi olarak; farklı disiplinlerin bir arada olmasını önemsiyoruz. "TÜ’lülerin multi-disipliner, zamanla tutkuya dönü$en 
hobilere sahip ve bunlardan ilham alan bireyler olmaları gerekti#ine inanıyoruz. Bu konuya verdi#imiz önemin temelinde i$te bu bakı$ açısı yatıyor.

2\S�W�]L�;VWS\S\RSHY



"stanbul Teknik Üniversitesi’nde yalnızca insanı de#il, do#ayı merkeze alan ve onunla uyum içinde ya$ayan bir yapı kurduk. "TÜ Veterinerlik 
Biriminde bulunan veteriner hekim ve hayvan kontrol ekibi hem hayvanların hem de insanların güvenli#i için çalı$ıyor. Kampüslerimizdeki hayvanlar 
isimlendiriliyor, her birine özel bir numaraya sahip mikroçipler ile takiplerinin yapılması sa#lanıyor. A$ı karneleri hazırlanarak sa#lıkları kontrol 
altında tutuluyor. Ayrıca gönüllü bireyler aracılı#ıyla "TÜ kampüslerinde kar$ıla$tı#ımız yardıma muhtaç canlılar tedavi ediliyor ve zaman zaman 
yuvalandırılıyor.

"TÜ; tüm canlılarla güzel!

Ǧ;l»S��+VZ[SHY
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Ö#renci "$leri Açılı$ Kapanı$ 
Saatleri: 08:30-17:00

Ö#renci "$leri Daire Ba$kanlı#ı ve 
fakültelerimizdeki ö#renci i$leri 
o'sleri koordineli $ekilde çalı$arak 
birbirini tamamlayan hizmetler 
veriyor. 

kȘYLUJP�ǦȴSLYP Fakültelerimizdeki ö"renci i#leri o$slerinden 
alabilece"iniz hizmetler:

• Staj i$lemlerinin yürütülmesi

• Ö#rencilerin görevlendirme, ders saydırma, not 
belgesinden ders dü$ürme, rapor veya mazeret 
bildirimi, kredi artırımı, burs ba$vurusu, izin vb. 
taleplerinin alınması

• Disiplin soru$turma i$lemlerinin yürütülmesi

• Erasmus ya da Avrupa Birli#i gibi yurt dı$ı 
programlarına kabul edilen ö#rencilerin 
alacakları derslere ili$kin sözle$melerin onaya 
sunulması

Ö"renci !#leri Daire Ba#kanlı"ımızdan 
alabilece"iniz hizmetler:

• Kayıt i$lemleri

• Kayıt durumunu gösterir ö#renci belgesinin 
verilmesi,

• Onaylı transkript verilmesi,

• Askerlik $ubeleri ile ilgili i$lemlerin yürütülmesi,

• Ders alma i$lemlerinin elektronik ortamda 
yürütülmesi, (Ders kontenjanlarının 
artırılmasına ili$kin talepler, ilgili bölüm 
ba$kanlı#ına yapılır.)

• Kayıt silme ba$vurularının alınması

• Ö#renci "$leri Daire Ba$kanlı#ı’na www.sis.itu.
edu.tr adresinden ula$abilirsiniz.



Ö#renci Dekanlı#ı, üniversiteye adım attı#ınız ilk günden 
mezun olana dek her a$amada yanınızda. Mutlu ve ba$arılı 
bir üniversite hayatı geçirmeniz için sizi dinliyor ve çe$itli 
çözümler üretiyoruz. Genel ya da bireysel, akademik veya idarî 
kaynaklı istek ve önerilerinizi Ö#renci Dekanlı#ı aracılı#ıyla 
üniversite yönetimiyle payla$abilirsiniz.
 
Ö#renci "$leri Daire Ba$kanlı#ına http://www.odek.itu.edu.tr/ 
adresinden ula$abilirsiniz.

kȘYLUJP�+LRHUSÛȘÛ

Yüksekö#renimini sürdürmek için maddi deste#e ihtiyacı 
olan ö#renciler, Üniversitemizi akademik, sanat veya spor 
alanlarında ba$arıyla temsil eden 9000’den fazla ö#rencimiz, 
vakı&arımız veya özel ki$iler / kurumlar tarafından 'nanse 
edilen burslarla desteklenir. "TÜ tarafından farklı oranlarda 
verilen ba$arı, ihtiyaç ve sporcu burslarının yanı sıra; "TÜ 
Rektörlü#ü tarafından sa#lanan yemek bursundan da her 
yıl 2000’den fazla ö#rencimiz yararlanır. Burslar hakkında 
ayrıntılı bilgilere www.yurtburs.itu.edu.tr adresinden 
ula$abilirsiniz.

Burslar

"TÜ; çok renkli, milletli ve kültürlü bir e#itim deneyiminin 
kapılarını aralıyor. Sizi dünyayla bulu$turmak için pek çok 
prestijli ve global programın orta#ıyız. Erasmus de#i$im 
programını uygulamaya koyan ilk üniversitelerden biri olarak 
aynı zamanda IAESTE programının Türkiye’deki yürütücü o'si 
olma görevini üstleniyoruz. Bunun yanı sıra, ö#rencilerimiz 
AIESEC, Mevlana gibi programlarla farklı co#rafyalarda 
çalı$ma, staj ve e#itim imkanlarından yararlanabiliyor. 
Ayrıca, dünyanın her yerinde mühendislik becerilerinizin 
geçerli olması için ise Yetkin Mühendislik O'simizden “yetkin 
mühendislik serti'kası” alabilirsiniz. 

<S\ZSHYHYHZÛ�ǦSPȴRPSLY�
]L�kȘYLUJP�+LȘPȴPT�
7YVNYHTSHYÛ
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Bilgi "$lem Daire Ba$kanlı#ı tarafından verilen hizmetler 
sayesinde her ö#rencimize e-posta hesabı tanımlanıyor ve 
ki$isel internet sayfalarını yayınlayabilecekleri bir disk alanı 
sa#lanıyor. "leti$im altyapısı Geni$letilmi$ Alan A#ı (WAN) 
teknolojileriyle sa#lanan yerle$kelerimizdeki kablosuz 
internet a#ımızla, kullanıcılara 10 gigabayt kapasitede internet 
eri$imi sa#lanıyor. 

Ayrıca, "TÜ Ninova e-ö#retim merkezi üzerinden; dersleri, 
ödevleri, duyuruları, yoklamaları, ders kaynaklarını ve mesaj 
panolarını kolayca takip edebilirsiniz. Bilgi "$lem Daire 
Ba$kanlı#ımız, size 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz hizmet 
sunuyor. 

Ö#rencilerimizi itu.edu.tr e-posta adreslerini kullanmaları 
özellikle önemli duyuruları kaçırmamalıdır için gerekiyor.

Detaylı bilgiye www.bidb.itu.edu.tr adresinden ula$abilirsiniz.

Bilgi "!lem Daire Ba$kanlı#ımızca geli$tirilen, hem Android 
hem iOS cihazlar için kullanılabilen "TÜ Mobil Uygulaması, 
dünyadaki sayılı üniversite mobil uygulama örnekleri arasında. 
Bu uygulamayla; günlük olarak yemekhane menüsünü 
ö#renebilir, Ninova ödev ve duyuruları görüntüleyebilir, 3 farklı 
"TÜ Radyosunu dinleyebilir, yardım biletlerinize verilen yanıtları 
görebilir, kampüs sınırları içerisinde Acil Yardım ça#rısı 
yapabilir ve yerle$kelerde yolunuzu kolayca bulabilirsiniz. 
Ayrıca servis saatleri, etkinlik haberleri, çevredeki eczane 
listesi de yine bu uygulamada.

Detaylı bilgi için: https://mobil.itu.edu.tr/
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Kütüphane Çalı$ma Saatleri

Zengin kaynakları, çalı$maya uygun atmosferi ve sistemi ile kütüphanelerimizde 1 milyona yakın yayın, 2 milyona yakın yüksek lisans ve doktora tezi, 
200’ün üzerinde veri tabanı, 5000’in üzerinde nadir eser bulunuyor. Gümü$suyu, Ta$kı$la ve Maçka’da bulunan de#erli kütüphanelerimizin yanı sıra, 
Ayaza#a Yerle$kemizdeki Mustafa "nan Kütüphanesi ise ülkemizin 7/24 açık ilk üniversite kütüphanesidir. Kütüphanelerimizle ilgili detaylı bilgi almak 
için tıklayın: http://www.kutuphane.itu.edu.tr/
 
"TÜ’nün ortak çalı$ma alanı olan Merkezi Derslik (MED) ise ö#rencilerimizin gerek bireysel gerek ekip çalı$ması yapabilmesi için tasarlandı. Ayrıca 
tüm fakültelerimizin kendi özel çalı$ma alanları da mevcut. Yurtta kalan ö#rencilerimize özel çalı$ma alanları ve odaları da ders tekrarları ve yo#un 
'nal haftaları için birebir. 

Tüm kampüslerimizin çimleri, sakin gölet kıyısı da bahar aylarında çalı$mak için ideal. 

Not: Covid-19 salgını sebebiyle 
çalı#ma saatleri bir süre için hafta 
içi 8:30-16:45 olarak uygulanacaktır. 
Hafta sonu kütüphane kapalı 
olacaktır.



!TÜ G!NOVA: Üniversitemizin Giri$imcilik ve "novasyon Merkezi, giri$imcilik kültürünü yaymak için kuruldu. Ke$fetme tutkusu, cesaret, yaratıcılık, 
deneyimleyerek ö#renme heyecanıyla çıktı#ımız yolda amacımız dünya çapında giri$imlerin ortaya çıkı$ına itici güç olmak. Daha detaylı bilgi için: 
https://ginova.itu.edu.tr/

!TÜ ARI TEKNOKENT: "TÜ Ayaza#a Kampüsü’nde faaliyetlerini yürüten "TÜ ARI Teknokent, 1.655.000 m2 büyüklü#ünde bir arazide, 10 binasıyla 
bugüne kadar 148’i patentli toplamda 2500’ün üzerinde ba$arılı Ar-Ge projesine imza atarak de#er üretti ve 2019 yılında 51 milyon dolar. Ar-Ge 
ihracatı ile ülke ekonomisine katkı sa#ladı. Daha detaylı bilgi için: https://www.ariteknokent.com.tr

.PYPȴPTJPSPR�,RVZPZ[LTP
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!TÜ ÇEK!RDEK: "TÜ Çekirdek Erken A$ama Kuluçka Merkezi; teknolojik, yenilikçi i$ 'kirlerine sahip, 'krinin inovatif ve ticari faaliyete dönü$türülebilir 
oldu#una inanan tüm giri$imcilerin büyüdü#ü bir adres. Bugüne dek 1.797 giri$ime ve 4.233 giri$imciye destek olmu$tur. "TÜ Çekirdek; Finansal 
teknolojilerden sa#lık teknolojilerine artırılmı$ gerçeklik uygulamalarından donanım projelerine kadar birçok farklı alanda projeye destek olan 40’ı 
a$kın payda$ıyla; giri$imcileri, $irketleri, melek yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geni$ bir giri$imcilik platformudur. "TÜ Çekirdek 
tarafından her yıl düzenlenen Big Bang ise tüm dünyadan ba$vurulara açık. Daha detaylı bilgi için: www.itucekirdek.com

!TÜ MAGNET: Ürün geli$tirme sürecini tamamlamı$ ya da tamamlama a$amasında, melek yatırım veya çekirdek sermayesini almı$ daha büyük 
yatırımlar için yatırımcılarla bulu$mak isteyen giri$imci 'rmalar burada. "TÜ Giri$imcilik Ekosistemi’nde "TÜ Magnet’te yer almaya hak kazananlar, 
"stanbul i$ dünyasının kalbinde, ye$il kampüs ortamında bulunan bir o'ste çalı$abiliyor. Yeni giri$imler, "TÜ Magnet’in ilham verici o'sleriyle 
bulu$uyor. Daha detaylı bilgi için: www.itumagnet.com

!TÜ NOVA TEKNOLOJ! TRANSFER OF!S! (TTO): "stanbul Teknik Üniversitesi’nde geli$tirilen akademik çalı$maları ve yeni teknolojileri, sanayinin 
ihtiyaçlarını kar$ılamak ve ülkemizin ulusal kalkınmasına katma de#er sa#lamak amacıyla sanayiye sunar. "TÜ’nün teknoloji transfer ara yüzü 
olarak hizmet vermek amacıyla kurulan "TÜNOVA TTO, ‘bilgi’yi sanayi ile bulu$turmayı ve ticarile$tirmeyi hede&er. TTO, 555 bilim insanı, 643 sanayi 
i$birli#i ve 235 patent ba$vurusu ile inovasyonun merkezinde. Daha detaylı bilgi için: www.itunovatto.com.tr



"TÜ Kariyer Merkezi, kendinize hayal etti#iniz gelece#i 
kurmanıza yardımcı olmak için var. "TÜ-"KM, güçlü e#itim 
temelinizi do#ru mesleki tercihlere dönü$türmek için 
kuruldu. Kariyer danı$manlı#ı, ö#rencilikte i$ ve staj 
olanakları, CV hazırlama ipuçları, mülakat teknikleri gibi 
konularda teorik ve uygulamalı bilgiler verirken, teknik geziler 
vb. etkinlikler düzenler. 

"KM, Her yıl düzenlenen "TÜ Kariyer Zirvesi’nde ö#renciler 
ve seçkin 'rmaları bulu$turur.  Ayrıca Kariyer ve Yetenek 
Uzmanlı#ı konusunda da çalı$malar yapıp, yetene#in ke$' 
ve yönetimi konusunda çe$itli e#itim programları hazırlar. 
Kariyerinizle ilgili henüz ö#renciyken neler yapabilece#inizi 
ö#renmek için detaylı bilgi: www.ikm.itu.edu.tr

2HYP`LY�4LYRLaP
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"TÜ Mezun Platformu’nun bir parçası olup "TÜ mezunlarıyla 
devamlı temas halinde olabilir ve kariyeriniz için ya$amsal 
ba#lantılar kurabilirsiniz. 

160 binden fazla mezunumuzu “"TÜ’lü olma” duygusunda 
birle$tirmeyi hede&eyen "TÜ Mezun Platformu, platformu 
kullanan dünya üniversiteleri arasında Sıra Dı$ı Büyüme ile 
Pazarlama (Outstanding Network Growth and Marketing) 
kategorilerinde ödüller aldı. Mezun platformumuz ödülün yanı 
sıra, platform a#ının altın ve platin statüdeki üyeleri arasına da 
girdi. Geni$ bir mezun a#ı olu$turma hede'yle yola çıkan "TÜ 
Mezun Platformu, 30 bine yakın üyeye sahip. Mezun a#ı olarak 
bir rekora imza atan olu$um, en hızlı geli$en sosyal mezun 
a#ı unvanını da aldı. Mezun platformumuz hakkında daha 
detaylı bilgiye www.itumezun.org adresinden ula$abilirsiniz.  
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"TÜ’nün birçok biriminde ö#renci asistan olarak çalı$ma 
$ansınız var. Saat üzerinden i$leyen bu sistemde kendinizle 
ilgili gördü#ünüz alanlarda çıkan duyuruları takip 
edebilirsiniz. Kendi ders saatlerinize göre esnek bir çalı$ma 
imkanı sa#layan ö#renci asistan sistemi aynı zamanda daha 
ö#renciyken size maddi kazanç ve i$ tecrübesi de sa#lıyor.
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Yerle#keler Güvenlik Sa"lık

Ayaza"a 0 212 285 7777 0-212-2853935

Gümü#suyu 0 212 2931300 / 2561

Maçka 0 212 2931300 / 2634 0-212-2485100

Ta#kı#la 0 212 2931300 / 2536

Tuzla 0 216 3951064 / 1381 0-216-3951064 /366
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"lk yardım, güvenlik ve acil durumlarda yapılması gerekenler 
hakkında daha detaylı bilgiye 
http://isgb.itu.edu.tr adresinden ula$abilirsiniz. 

Acil Yardım almanız gereken durumlarda "TÜMOB"L 
uygulamasındaki “Acil yardım” butonuna basarak yardım 
ça#ırabilirsiniz.



"$ Bankası !ube ve ATM’leri: "TÜ Maslak "$ Bankası !ubesi 
"TÜ Merkez Kütüphanesi kar$ısındaki Yılmaz Akdoruk 
Ö#renci Evi’nin zemin katında hizmet verir. !ubedeki ATM’lere 
ek olarak "n$aat Fakültesi yanındaki ATM Bölgesinde, 
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde ve "TÜ ArıTeknokent 
3’ün giri$inde ATM yer alıyor.

Vakıfbank Ek !ubesi: "TÜ Ayaza#a Kampüsündeki Vakıfbank ek 
$ubesi "TÜ Ö#renci Sosyal Merkezi’nin (merkez yemekhane) 
giri$ katında ATM’leriyle birlikte hizmet vermektedir. Ayrıca 
"n$aat Fakültesi yanındaki ATM Bölgesinde de yer alıyor.
Ayrıca di#er bazı bankaların ATM’lerine "n$aat Fakültesi 
yanındaki ATM Bölgesinde ula$abilirsiniz.
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"TÜ’nün tüm yerle$kelerinde ö#rencilerimizin e#itim 
gördükleri bölümdeki ihtiyaçlarına özel malzemelerin de 
satıldı#ı kırtasiyeler bulunur. 

"TÜ Ayaza#a Kampüsümüzde "TÜ Ö#renci Sosyal Merkezi 
(Merkez Yemekhane) zemin katında ve merkezi konumdaki 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Binası zemin katında olmak üzere 2 
süper market yer alıyor. Ayrıca Yılmaz Akdoruk Ö#renci Evi’nin 
giri$ katında da ki$isel bakım gibi konulara özel bir market 
bulunuyor. Yine aynı katta kadın ve erkek kuaförü de yer alıyor.

+\THUZÛa�OH]H�ZHOHZÛ
Kampüslerimizde yasa gere#i kapalı ve üstü kapalı 
alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin içilmesi yasak. Ayrıca 
binaların giri$lerinde yerdeki çizgilerle ya da tabelalar ile 
tanımlanan“dumansız hava sahası” bölgelerinde de tütün 
ürünleri içilemiyor. 
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