
Yeditepe Üniversitesi’nde eğitim göreceğiniz süre boyunca, akademik ve 
idari kadromuzla gerek akademik gerek sosyal hayatınızın her anında sizlerin 
yanında olacağız. Hepinize başarılarla ve unutulmaz anılarla dolu bir üniversite 
hayatı diliyoruz.
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ÜNİVERSİTESİ

Her geçen gün büyüyen

hoş geldiniz!
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Rektörlük Binası
Rektörlük, Öğrenci Dekanlığı, İngilizce Hazırlık Okulu, Kurumsal İletişim, 
İdari Birimler, Bilgi Merkezi, Kayıt İşlemleri Müdürlüğü

Ticari Bilimler Binası
Ticari Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sosyal Tesisler Binası
Açık/Kapalı Yüzme Havuzu, Fitness, Çarşı, Banka, Restoranlar, 
Kapalı Basketbol Salonu, Kırtasiye

Hukuk Binası
Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Atatürk İlkeler ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Güzel Sanatlar Binası
Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi,               
Fen - Edebiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik Binası
Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, 
Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Revir
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Erkek Öğrenci Oteli Ring Durakları

Açık Spor Tesisleri
(Voleybol, Basketbol, Tenis Kortu)

Kız Öğrenci Otelleri
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ATATÜRK

DEVAM ETTİREN 
RÖNESANSINI

ÜNİVERSİTE



Değerli Öğrencilerimiz;

Hedeflediğiniz başarıya ulaşmak için geçirdiğiniz zorlu bir sınav 
döneminin ardından Yeditepe Üniversitesi Ailesinin en yeni üyeleri 
olarak aramıza katıldınız. Sizleri ve bu başarıyı elde etmenizde en 
büyük destekçiniz olan saygıdeğer ailelerinizi kutluyorum.

Prof. Dr. Canan AYKUT BİNGÖL 
Yeditepe Üniversitesi Rektörü



HAKKIM
IZDA



Yeditepe Üniversitesi, uluslararası standartlarda 
akademik programları, laboratuvarları ve araştırma 
merkezleri ile bir araştırma üniversitesi olmasının 
yanında akademik kadrosu, sosyal imkânları, yabancı 
dil eğitimi ve kampüs olanaklarıyla; yenilikçi ve 
dinamik yapısıyla da Türkiye’nin eğitimde öncü 
üniversitesi olma misyonunu sürdürmektedir.

Bedrettin Dalan öncülüğünde, 1996 yılında İstanbul 
Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı tarafından kurulan 
Yeditepe Üniversitesi; düşünen, sorgulayan, kültürel değerlerine sahip çıkan ve uluslararası 
niteliklere sahip öğrenciler yetiştirmektedir.  “Atatürk Rönesansını Devam Ettiren Üniversite” 
sloganıyla yola çıkan Yeditepe Üniversitesi, yaptığı bilimsel çalışmalarla toplum yararına 
projeler geliştiren, iş dünyasına etkin ve yetkin mezunlar kazandıran, başarılı öğrencileri, 
sosyal-kültürel-sportif-sanatsal bakışı ile Türkiye’deki vakıf üniversitesi algısına yeni bir boyut 
kazandırmıştır.

Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olan Yeditepe Üniversitesi; Diş Hekimliği, 
Eczacılık, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, 
Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tıp ve Ticari Bilimler olmak üzere 13 Fakülte, 1 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda bulunan 77 lisans programı ve 1 Meslek Yüksekokulu’nda 
bulunan 4 ön lisans programıyla; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Avrupa Çalışmaları, Eğitim 
Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinde bulunan 83 yüksek 
lisans ve 43 doktora programıyla ulusal ve uluslararası alanda seçkin akademisyenleri ile 
eğitim vermektedir.

Yeditepe Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizce olmakla birlikte Almanca, Fransızca ve Rusça 
öğretim yapan üç programın yanı sıra öğrencilere sunduğu 8 farklı dil öğrenme imkanı 
sunmaktadır. Tüm bu imkanlarıyla kurulduğu günden bu yana 26 Ağustos Yerleşimi içerisinde 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençleri hayata hazırlamaktadır.



İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMLARI

Yeditepe Üniversitesinde eğitim dili İngilizcedir. İngilizce Hazırlık Okulu’nun idari kısmı, 
Rektörlük Binası 2. katta yer almaktadır. Dersler, Rektörlük Binası ve Kuzey Hazırlık Ek Bina’da 
yürütülmektedir. Her katta “Kat Sekreteri” ve “Grup Asistanı” ofisi bulunur. Üniversitemizde 
eğitime başlayacak olan öğrencilerimiz, akademik yılın başında Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na 
tabi tutulur. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler fakültelerinde okumaya hak kazanırlar. Yabancı 
Dil Yeterlik Sınavı’nı geçemeyen ya da yabancı dili yetersiz öğrenciler Seviye Tespit Sınavı’na 
girerler ve bu sınav sonucunda seviyelerine göre öğretim gruplarına yerleştirilirler. İngilizce 
Hazırlık Okulu’nda okumak isteyen öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na girmelerine 
gerek yoktur. Sadece Seviye Tespit Sınavı’na girmeleri yeterli olacaktır. 

Kanada’da Hazırlık
İngilizce Hazırlık Okulu’nu yurt dışında okumak isteyen öğrencilerimiz 16-24-32 haftalık 
program seçenekleriyle, İngilizce eğitim alarak Hazırlık Okulu’nu Toronto Kanada’da bulunan 
Center of English Studies’de tamamlayabilmektedir. 

İngilizce Yeterlik Sınavı: 14 Eylül 2020 - 13.00 (İngilizce Öğrt., Çeviribilim ve İngiliz Dili Ed. hariç tüm öğrenciler)

İngilizce Yeterlik Sınavı:  15 Eylül 2020 - 09.30 (Sadece İngilizce Öğrt., Çeviribilim ve İngiliz Dili Ed. Öğrencileri)

Dinleme ve Konuşma Sınavı: 16 Eylül 2020 - 09.30 (Sadece İngilizce Öğrt., Çeviribilim ve İngiliz Dili Ed.)

Seviye Tespit Sınavı: 18 Eylül 2020 - 09.30 (İngilizce Öğrt., Çeviribilim ve İngiliz Dili Ed. hariç tüm öğrenciler)

Detaylı bilgi için

0216 578 03 00 - 578 03 21
prepschool@yeditepe.edu.tr

SINAV TARİHLERİ



Yeditepe Üniversitesi resmi TOEFL sınav merkezidir. Her ay belirli tarihlerde merkezimizde 
TOEFL IBT sınavı verilmektedir. Adaylar sınav tarihlerini üniversitemizin resmi web sitesinden 
takip edebilirler.

Almanca, Fransızca ve Rusça eğitim alacak öğrenciler bu dillerden yeterlilik sınavına tabi tutulur. 
Sınavda başarılı olan öğrenciler bu fakültelerde okumaya hak kazanır. Hazırlık okulu sınavları ilgili 
fakülteler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) ve Meslek Yüksekokulu Bölümleri
Yeterlik Sınavı: 14 Eylül 2020 Pazartesi - 13.00 Seviye Tespit Sınavı: 17 Eylül 2020 Perşembe - 09.30 
Detaylı bilgi için: 0216 578 07 39 - Hukuk Binası 4. Kat

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca)
Yeterlik Sınavı: 14 Eylül 2020 Pazartesi - 13.00 Seviye Tespit Sınavı: 16 Eylül 2020 Çarşamba - 10.00
Detaylı bilgi için: 0 216 578 06 63 - Hukuk Binası 5. Kat

Rus Dili ve Edebiyatı
Yeterlik Sınavı: 14 Eylül 2020 Pazartesi - 13.00 Seviye Tespit Sınavı: 16 Eylül 2020 Çarşamba - 09.30 
Detaylı bilgi için: 0216 578 07 63 - Güzel Sanatlar Binası 8. Kat

Detaylı bilgiye 0216 578 03 27 telefon numarasını arayarak veya
asli.canderler@yeditepe.edu.tr adresine mail atarak ulaşabilirsiniz.

TOEFL IBT SINAV MERKEZİ

ALMANCA, FRANSIZCA, RUSÇA
HAZIRLIK PROGRAMLARI



Öğrencilerimizin üniversite deneyimini zenginleştirmeyi, bireysel ve akademik gelişimini 
güçlendirmeyi amaçlayan Öğrenci Dekanlığı, akademik ve idari çalışanlarla yakın işbirliği 
içerisinde çalışır. 

Rektörlük Binası Giriş Katı’nda sol kanatta yer alan Öğrenci Merkezi’nde faaliyet gösteren 
Öğrenci Dekanlığı çatısı altında sunulan hizmetler:

ÖĞRENCİ

DEKANLIĞI

Öğrencilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek olmak, bu konuda bilinç düzeylerini 
artırmak amacıyla faaliyetlerini yürüten birim, kişiye özel ücretsiz beslenme danışmanlığı 
hizmetinin yanı sıra sağlıklı beslenme konusunda seminerler sunmaktadır. 

Uzman diyetisyenlerle iletişime geçip randevu almak ve sağlıklı beslenme seminerlerini takip 
edebilmek için aşağıdaki web sitemizi ziyaret etmenizi öneririz:

ogrencimerkezi.yeditepe.edu.tr/tr/diyet-ve-saglikli-beslenme

DİYET VE SAĞLIKLI BESLENME



Öğrenci ve mezunlarımıza kişisel gelişim süreçleri ve mezuniyetleriyle birlikte başlayacak yeni 
yolculuklarını planlamalarında destek vermek, onlara kendi fırsatlarını yaratmaları için çeşitli 
önerilerde bulunmak, yardımcı ve yol gösterici olmaktadır.

Ofisimiz yürüttüğü çalışmalar ile öğrencilerimizin ve mezunlarımızın profesyonel hayatlarında 
daha başarılı olmalarını ve iş dünyasında aranan bireyler haline gelmelerini hedeflemektedir. 
Varılmak istenen nokta iş dünyasında özgüvenli, çağdaş, kültürlü, inovatif ve güçlü bir Yeditepe 
camiası oluşmasıdır.

Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü’nün bu önemli hedefini hayata geçirmek için 
yürüttüğü çalışmalar;

• Kariyer danışmanlığı hizmeti vererek öğrencilerimizin ilgi alanlarını, kariyer hedeflerini 
belirlemeleri sürecinde yardımcı olmak,

• Öğrencilerimize gerek akademik gerekse profesyonel hayatlarını planlamalarında ve 
bunlarla ilgili atacakları adımlarda destek olmak,

• Teknik Gezi Programları ile öğrencilerimizin mezun olmadan önce sektörleri tanımaları 
profesyonel hayatı yerinde görerek, iş dünyasının beklentilerini birebir öğrenmelerini sağla-
mak,

• Mentörlük programı ile öğrencilerimizi başarılı mezunlarımızla ya da sektörden başarılı 
kişiler ile bir araya getirerek eğitim ve kariyer hayatını planlarken objektif bir destek almasını 
sağlamak,

• Özgeçmiş, ön yazı yazmak ve mülakat tekniklerini geliştirmek konusunda eğitimler sağla-
mak ve danışmanlık yapmak,

• Sektörel işbirlikleri yaparak öğrencilerimize iş dünyasının önde gelen lider firmalarında 
staj olanaklarından faydalandırmak, tam zamanlı, yarı zamanlı, kısa dönemli iş imkanları ve 
yaratılması konularında çalışmalar yapmak,

• Kariyer Festivali düzenleyip iş dünyasının önde gelen başarılı insanlarını kampüsümüzde 
ağırlayarak öğrencilerimiz ile deneyim ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlamak, işverenlerle 
öğrenciler arasında iletişim köprüsünün oluşmasını sağlamak, öğrencilerin firmaları yakın-
dan tanımalarına olanak sağlamak ve mülakat deneyimi kazandırarak iş & staj fırsatlarından 
faydalanmasını sağlamak,

• Workshop ve seminerler düzenleyerek gerek akademik gerekse bireysel gelişime yönelik 
destek sağlamak,

• Kişisel Gelişim Günleri programı bünyesinde her dönem ücretsiz, sertifikalı teknik ve 
kişisel gelişim eğitimler düzenleyerek öğrencilerimizin; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm 
nitelik ve donanıma sahip, kariyer yönetimi becerilerinin geliştirmeleri için destek sağlamak,

• Yeditepe Network Platformu aracılığıyla öğrencilerimizi, mezunlarımızı ve firma temsil-
cilerini bir araya getirerek Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğünün yürüttüğü 
çalışmaların tek kanaldan duyurulmasını sağlamak.

Detaylı bilgi için: 
ogrencimerkezi.yeditepe.edu.tr/tr/kariyer-gelisim-ve-mezunlarla-iletisim

KARİYER GELİŞİM VE MEZUNLARLA İLETİŞİM



3D Yazıcı ve İnovasyon Kulübü

Antropoloji Kulübü

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Bilgisayar Topluluğu

Bilim Kurgu Kulübü

Bilişim Kulübü

Biyoteknoloji Kulübü

Çevre ve Ekoloji Kulübü

Dans Kulübü

Dilek Gönüllüleri Kulübü

Diş Hekimliği Kulübü

Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Kulübü 

Dünya Müzikleri Kulübü

E-Spor Kulübü

Edebiyat Topluluğu

Eğitim Araştırmaları Kulübü

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Kulübü

Felsefe Kulübü

Finans Kulübü

Folklor Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü

Girişimcilik Kulübü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulübü

Hukuk Kulübü

IEEE Kulübü

İnşaat Mühendisliği Kulübü

İşletme Kulübü

Lojistik Kulübü

Makine Mühendisliği Kulübü

Mimarlık Kulübü

Model Birleşmiş Milletler Kulübü

Münazara Kulübü

Müzik Kulübü

Otomotiv Kulübü

Psikoloji Kulübü

Radyo Kulübü

Sağlık Kulübü

Sanat Kulübü

Sinema Kulübü

Sosyal Destek ve Dayanışma Kulübü

Sosyoloji Topluluğu

Spor Kulübü

Tarih Topluluğu

Tıp Kulübü

Tiyatro Kulübü

Uluslararası İlişkiler Kulübü

Uluslararası Öğrenciler Topluluğu

Uluslararası Staj Kulübü

Uluslararası Ticaret Kulübü

Women in Business Kulübü

Unity Kulübü

Öğrencilerimizin akademik eğitimin yanı sıra toplumsal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve kişisel 
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla tamamı öğrenci girişimleri ile kurulan 52 öğrenci 
kulübümüz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz kulüp bünyesinde düzenledikleri etkinlikler ve 
çalışmalar ile takım çalışması, iletişim becerileri, proje yönetimi ve iş ağlarını geliştirme 
fırsatına sahip olurlar.

Mevcut öğrenci kulüplerimiz aşağıda listelenmiştir. Kulüpler hakkında detaylı bilgi ve iletişim 
için web sitemizi ziyaret etmenizi öneririz:

ogrencimerkezi.yeditepe.edu.tr/tr/kulupler-ve-ogrenci-etkinlikleri

KULÜPLER VE ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ





Şehirle üniversite arasında köprü vazifesi görerek güncel etkinlikleri kampüsle buluşturmayı 
hedefleyen Kültür Sanat Ofisi, aynı zamanda kulüpler ve bölümlerle de koordineli çalışarak, 
öğrencilerimize ve çalışanlarımıza dönem boyunca zengin bir içerik sunmayı hedeflemektedir. 

Kültür ve sanatla ilgili güncel etkinlikleri web sitemizden takip edebilirsiniz:

ogrencimerkezi.yeditepe.edu.tr/kultur-ve-sanat

Öğrencilerin lisans öğrenimleri süresince akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine 
yardımcı olmak amacıyla, uzman psikologlar tarafından sınav stresi, ailevi sorunlar, ilişki 
sorunları, verimli ders çalışma, üniversite yaşamına uyum gibi birçok konuda danışmanlık 
sunulmaktadır. 

Aşağıdaki web sitemiz üzerinden uzman psikologlarımızla iletişime geçebilirsiniz: 

ogrencimerkezi.yeditepe.edu.tr/psikolojik-danisma-ve-rehberlik-birimi

KÜLTÜR SANAT

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK



Üniversitemizde; atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bilardo, bilek güreşi, bisiklet, boks, 
bowling, briç, cimnastik, dans, eskrim, e-spor, flag futbol (kadın Amerikan futbolu), frizbi, 
futbol, güreş, halk oyunları, hentbol, judo, karate, kar voleybolu, kayak, kickbox, korfbol, 
korumalı futbol (Amerikan futbolu), kürek, masa tenisi, muay thai, okçuluk, oryantring, plaj 
hentbolu, plaj voleybolu, play korfbolu, satranç, salon futbolu, su topu (erkek), snowboard, 
squash, taekwon-do, tenis, triatlon, voleybol, yelken ve yüzme takımları yer almaktadır.

(Yeşil renkli branşlar sporcu öğrenci müracaatı olduğu takdirde açılabilmektedir.)

Seçmelere katılmak için herhangi bir müracaat gerekmemektedir. Seçme gün ve saatleri 
Eylül ayının ilk haftasında üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresi, sosyal ağlar ve duyuru 
afişleri ile ilan edilmektedir. Seçmelere katılmak isteyen öğrencilerin, spor kıyafetleri ile seçme 
yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Web sitemiz: https://ogrencimerkezi.yeditepe.edu.tr/spor-yonetimi

SPOR



Bireysel ve Akademik Gelişim Ofisi tarafından yürütülen bu program, üniversiteye yeni kayıt 
olan öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmayı amaçlar. 

Lisans programlarının 2. 3. veya 4. yılında öğrenim gören öğrenciler arasından, bir başvuru ve 
mülakat süreci ile seçilen akran danışmanlar, kendilerinden beklenen rol ve sorumluluklara 
ilişkin eğitim aldıktan sonra, kendi bölümlerinden yeni girişli bir grup öğrenciyle eşleştirilir. 
Akran danışmanlar, bir akademik yıl boyunca, öğrencilerle düzenli olarak bireysel ve toplu 
görüşmeler gerçekleştirir.

Yeni gelen öğrencilerimiz benzer deneyimleri önceden yaşamış olan akran danışmanlarından 
üniversite yaşamı ve kuralları, ders kayıtları, çalışma becerileri, ders dışı etkinlikler gibi pek 
çok konuda destek alır. Akran danışmanının desteği ve düzenleyeceği grup buluşmaları ile, 
yeni öğrenciler, kendi bölümlerinden diğer yeni öğrencilerle tanışarak kampüse geldikleri ilk 
günden yalnız olmadıklarını hisseder ve ömür boyu sürecek dostluklar kazanırlar.

Web sitemiz: https://ogrencimerkezi.yeditepe.edu.tr/bireysel-ve-akademik-gelisim

YENİ GELEN ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI



ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLER DANIŞMA VE 
KOORDİNASYON BİRİMİ

Yeditepe Üniversitesi’ndeki engeli olan bireylere verilen akademik desteğin sağlanması 
amacıyla kurulan Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi (EÖDK) Rektörlük 
Binası giriş katında yer almaktadır. Yeditepe Üniversitesi’ne kayıtlı engeli olan öğrencilerin 
öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için ihtiyaç duydukları fiziksel, akademik ve sosyal 
destekler konusunda birebir destek alanları oluşturmaktan, eğitim-öğretim süreçlerine  
yönelik gerekli akademik ortamın hazırlanmasını sağlamaktan, gerekli tedbirleri almaktan 
ve düzenlemeleri yapmaktan sorumludur. Bu alanda verilen tüm hizmetlerin organizasyonu 
Yüksek Öğretim Kurumu direktiflerine uygun olarak hazırlanmış olup ‘Yeditepe Üniversitesi 
Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Sınav Yönergesi’ çerçevesinde yerine 
getirilmektedir. Birim, engeli olan öğrencilerin yanı sıra öğretim elemanları ve üniversite 
çalışanlarına  yönelik engellilik alanında bilinç ve duyarlılığı geliştirici çalışmalar yapmaktadır.

Detaylı bilgi için
0216 578 00 00 - 3037
engelsiz@yeditepe.edu.tr



Kayıt İşlemleri Müdürlüğü’nden alabileceğiniz belgeler;

• Öğrenci belgesi
• Transkript
• Geçici mezuniyet belgesi 
• Diploma
• Öğrenci kimlik kartı 
• ‘Aslı gibidir’ suretler

Kayıt İşlemleri Müdürlüğü’nde yapılan işlemler;

• Askerlik tecil işlemleri (yaş durumuna göre)
• Kayıt silme
• Mezuniyet ilişik kesme işlemleri
• Yatay geçiş başvuruları
• Erasmus & Exchange kayıtları
• Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin kayıtları
• Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları
• YKS ve DGS ile yerleşen öğrencilerin kayıtları
• Özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrencilerin kayıtları

Çalışma Saatleri:  Pazartesi - Cuma 08.30 - 17.30

Kayıt İşlemleri Müdürlüğü, Rektörlük Binası (Harita: 1) giriş katında yer almaktadır.

KAYIT İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Detaylı bilgi için

yeditepesem@yeditepe.edu.tr
0216 578 07 09 - 0216 578 07 12 - 0216 578 16 51

Sürekli Eğitim Merkezi, eğitim programlarını alanında deneyimli, uzman profesyoneller ve 
akademisyenler ile kaliteli, yenilikçi, çağdaş ve ulaşılabilir bir şekilde sunmaktadır.

Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında kalan alanlarda yaşam boyu 
öğrenim anlayışına paralel eğitim vermeyi amaçlayan merkezimizde gerçekleşen tüm 
eğitim programlarında Yeditepe Üniversitesi kalite ve standartları gözetilmektedir.

Mesleki uzmanlık sertifika programlarının yanı sıra kişisel gelişim, bilgisayar programlama, 
yabancı dil, kültür ve sanat alanlarında toplumun her yaş ve kesiminden katılımcılara 
zengin içerikli eğitim olanakları sağlanmaktadır. Excel, Mini MBA, IBDP Öğretmenlik 
Programı, Gıda İşletme Programı, E-ticaret Okuryazarlığı, R ile Finansal Risk Analizi ve 
Portföy Yönetimi Eğitimi, İHA (Drone), FinTech, Autocad, Photoshop, 3Ds Max, Dijital Oyun 
Tasarlama, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Sosyal Medya Eğitimleri, TOEFL IBT ve YDS 
- YÖKDİL Hazırlık Kursları ve Yaşam Koçluğu, Fitoterapi gibi birçok alanda gerçekleşen 
eğitimler güncel olarak sem.yeditepe.edu.tr adresinden duyurulmaktadır.

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ



ULUSLARARASI OFİS

Uluslararası Ofis; yurt dışı eğitimi (Erasmus ve Exchange) ve staj programları, öğrenci ve 
öğretim üyesi değişim programları, uluslararası öğrenci asistanları ve kampüsteki öğrenim 
ortamı ile geniş eğitim olanaklarının gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

• Avrupa
• Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada)
• Güney Amerika (Brezilya, Meksika)
• Avustralya
• Asya ve Uzakdoğu ülkelerinde (Tayvan, Güney Kore, Kazakistan, Rusya, Ukrayna) bulunan 

üniversitelerle 510 Erasmus ve 143 Exchange anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için
Tam Zamanlı Lisans Programları

Barış TATLI: 0216 578 02 87
Birsel YURDAGELEN: 0216 578 02 83

infoabroad@yeditepe.edu.tr

Uluslararası Ofis: Rektörlük Binası (Harita: 1) Giriş Kat
Erasmus Ofisi: Rektörlük Binası (Harita: 1) Hazırlık tarafında 1. Kat





Detaylı bilgi için
0216 578 03 91
bilgimerkezi.yeditepe.edu.tr

Bilgi Merkezimizde, 

• Okuma salonları
• Sesli çalışma odası
• Teknoloji odası
• Görsel işitsel odası
• TUS çalışma odası
• Sanat odası
• Serbest çalışma alanı
• Tez, sanat ve rezerv birimi
• Özel çalışma odaları bulunmaktadır.

Rektörlük Binasında yer alan Bilgi Merkezi iki katlı olup; Referans Salonu, Genel Koleksiyon ve 
Hukuk Salonu olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır ve ayrıca 1. ve 5. katlarda yer alan 
2 fuaye alanı ile hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz, ‘Bilgi 
Merkezi’ sayesinde dünyadaki birçok kaynağa elektronik ve geleneksel yollarla istedikleri 
zaman erişebilmektedir. 80 noktadan kablosuz internet bağlantısı ile desteklenen Bilgi 
Merkezi’nin bütün materyallerine 7 gün 24 saat elektronik ortamdan ulaşılabiliyor.

Bilgi Merkezinde bulunan bütün materyallerin bilgileri elektronik ortamdadır. Basılı materyal 
açık raf sisteminde kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Bilgi Merkezi koleksiyonunda basılı kitaplar, elektronik kitaplar, çeşitli konularda CD&DVD 
(film ve yayın CD’leri), basılı dergiler, tezler, e-dergi ve elektronik veri tabanı kaynakları 
bulunmaktadır.

BİLGİ MERKEZİ

Hafta içi:  24 saat

Hafta sonu: 10.00 - 23.00

ÇALIŞMA SAATLERİ



E-ÖĞRENME PLATFORMU
COADSYS

COADSYS, Yeditepe Üniversitesi’nin “her zaman her yerde öğrenme” mottosuyla öğrencilere 
sunduğu online öğrenme sistemidir. Kullanıcıların sisteme erişim sağlayabilmesi için “std.
yeditepe.edu.tr” uzantılı e-posta adreslerini ve şifrelerini edinmeleri gerekmektedir. OBS 
sisteminde kişisel bilgilerim alanında yer alan bu bilgilere erişim sağlanamazsa  bağlı olunan 
fakültenin sekreterliği veya enstitü öğrenci işleri ile iletişime geçilmesi yeterli olacaktır. 
Bütün bu bilgiler sağlandıktan sonra coadsys.yeditepe.edu.tr adresi üzerinden sisteme 
erişim sağlanabilmektedir. Mobile olarak sisteme erişmek için; Öncelikle Apple Store veya 
Google Play üzerinden “Moodle” adı ile arama yapılarak uygulama indirilir. Sonrasında ilgili 
alanlara “std.yeditepe.edu.tr” uzantılı e-posta adresi ve şifre bilgileri girilerek sisteme erişim 
sağlanabilmektedir.  

Destek ve ayrıntılı bilgi  için:
betul.kurt@yeditepe.edu.tr 
0216 578 00 00 - 1062



KONAKLAMA



ÖĞRENCİ OTELLERİ

MİSAFİRHANE

26 Ağustos Yerleşimi’nin içinde 3 bin 270 yatak kapasiteli kız ve erkek öğrenci otelleri yer 
almaktadır (Harita: 7-10).

Öğrenci Oteli odaları 1-2 kişilik olup; odalarda banyo - tuvalet, mini buzdolabı, özel çalışma 
masası, sandalye, cam raflı kütüphane, aynalı gardırop ve yanmaz malzemelerden yapılmış 
diğer donanımlar bulunmaktadır. Yurtlarda konaklayan öğrencilerin kullanabileceği ortak 
mutfak mevcuttur.

Odalarda 24 saat internet bağlantısı mevcut olup yurtta kalan öğrenciler, Bilgi Merkezi başta 
olmak üzere Sosyal Tesisler Binası’nda bulunan restoran, kapalı ve açık yüzme havuzu, fitness 
center ve squash salonundan faydalanabilmektedir. 

Üniversitemizin misafirhanesinde öğrencilerin birinci derece yakınları, Rektörlük izniyle 14 
günü geçmemek suretiyle ücretli konaklama yapabilmektedir. 

Detaylı bilgi için
0216 578 01 99 / 05
ogroteli@yeditepe.edu.tr

Detaylı bilgi için

Kız Öğrenci Yurdu: 0216 578 01 02 / 03
Erkek Öğrenci Yurdu: 0216 578 01 99 / 05
ogroteli@yeditepe.edu.tr



Mühendislik Fakültesi (Harita: 2) giriş katında yer alan revirde 7 gün 24 saat hizmet veren 
doktor, hemşire ve sağlık memurları Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine acil sağlık müdahaleleri 
için hazır bulunmaktadır. Bu müdahaleler muayene, aşılama, küçük cerrahi müdahaleler, 
pansuman, enjeksiyon, serum, müşahede hizmetleri gibi alanlarda uygulanmaktadır. Ayrıca 
revirde, 7 gün 24 saat ambulans hazır bekletilmektedir.

Detaylı bilgi için
0216 578 02 32

REVİR



Yemek ihtiyacı, Sosyal Tesisler binamızda öğretim üyelerine açık olan Yeditepe Sofrası ile 
birlikte 3 restoran, 2 fast-food ve her binanın genellikle giriş katlarında bulunan toplam 9 
kantinde verilen hizmetlerle karşılanmaktadır. 

Öğrenci Menüsü her gün Alakart Restoran girişine asılmakta ve YeditepeM uygulamasında 
paylaşılmaktadır. 

Yemek bursu olan öğrenciler yemek kartını Sosyal Tesisler Binası -4. kat Burçak Gıda’dan 
kattan temin edilebilmektedir. 

          • Alakart Restoranlar                 Servis Saatleri
 Hafta içi            Kahvaltı   08.00 – 09.30
            Öğle yemeği   12.00 – 14.00
            Akşam yemeği 18.00 – 20.00
 Hafta sonu       Kahvaltı   09.00 – 10.30
            Öğle yemeği   12.00 – 14.00
            Akşam yemeği  18.00 – 20.00  
          • Mavi Restoran    08.00 – 22.00
          • Kırmızı Restoran    10.00 – 00.00
          • Kantinler    08.00 – 17.30
          • Yeditepe Sofrası   10.30 – 20.00
          • Pastane     08.00 – 18.00
          • Yurt Kantinleri   08.00 – 00.00 
          • Mutfak7    08.00 – 20.00

YEMEK



Spor tesislerimiz, öğrencilerimizin birçok farklı dalda spor yapabilecekleri açık ve kapalı 
tesislerden oluşmaktadır. 

Üniversitemiz Spor Tesisleri Spor Müdürlüğü takip ve denetiminde olup, Sosyal Tesisler -2 ve 
-3. katlarda bulunan 2 adet kapalı spor salonu ile açık tenis kortu ve basketbol alanları ücretsiz 
olarak rezervasyon yaptırılarak kullanılabilmektedir.

Açık Sentetik Çim Halı Saha: Sosyal Tesisler 1. Katta bulunan Sosyal Tesisler İdari Amirliği’nden 
ücret karşılığı rezervasyon yaptırılmalıdır.

Fitness Center, Squash kortu, açık ve kapalı yüzme havuzları Burçak Gıda ve Spor İşletmeleri 
A.Ş. tarafından işletilmekte olup ücret karşılığı üyelikler bulunmaktadır.

Spor alanlarının uygun kıyafet ve spor ayakkabıları ile kullanılması rica olunur.

Seyircili/Seyircisiz Kapalı Mekan Spor Tesisleri (Harita: 6):

• Sosyal Tesisler -2 (tribünlü)  ve -3. kat (antrenman salonu) kapalı spor salonları (Min. 7 
kişiye rezervasyon yapılmaktadır)

• Squash kortu
• Fitness center
• Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu
• Masa tenisi alanları (Masa Tenisi Filesi, Raket ve Ping Pong toplarını kendiniz getirmeniz 

kaydıyla kurulu olarak hazırda duran masaları istediğiniz gün ve saatte rezervasyona gerek 
duymadan kullanabilirsiniz.)  

Açık Havada Yer Alan Spor Tesisleri (Harita: 8-11):

• Basketbol, voleybol ve tenis kortu olarak kullanılan çok amaçlı spor alanları (Sosyal 
Tesisler (1.Kat) İdari Amirliği’nden rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.)

• Yarı olimpik açık yüzme havuzu
• Halı saha

SPOR TESİSLERİ



Yarı Olimpik kapalı ve açık havuzlarımız Sosyal Tesisler binasında yer almaktadır (Harita: 6).

• Havuz kullanımı için öncelikle Hepatit B-C, tam idrar tahlilleri, iki adet fotoğraf ve kimlik  
 fotokopisi gerekmektedir.

• Havuz kullanım koşullarını içeren formun öğrenciler tarafından doldurulması   
 zorunludur. 

Detaylı bilgi için: 0216 578 00 00 - 3319

Bütün Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin kullanımına açık olan Fitness Center’da  günlük, 
bir aylık sınırlı, bir aylık sınırsız ve üç aylık sınırsız ve altı aylık sınırsız üyelikler bulunmaktadır.  
İSTEKKART sahiplerine %25 indirim yapılmaktadır.

Detaylı bilgi için: 0216 578 00 00 - 3321
Sosyal Tesisler Binası -3. Kat (Açık Spor Tesisleri ve Tenis Kortu girişi)

HAVUZ

FITNESS CENTER



KAMPÜS İÇ
İ

SOSYAL ALANLAR



Üniversitemizde;

• Mühendislik Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• Hukuk Fakültesi
• Rektörlük Binası’nda fotokopi odaları yer almaktadır.

Tüm fotokopi odalarında siyah-beyaz ve renkli baskı, bilgisayar çıktısı hizmeti verilmektedir. Ozalit 
çıktı sadece Mühendislik Fakültesi binasında yer alan fotokopi odasından alınabilirken, Güzel 
Sanatlar Fakültesi binası dışındaki fotokopi odalarında kitapçık da yapılabilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Tesisler Binası’nda bulunan Yapı Kredi Şubesi, mevduat sahiplerine 
tüm bankacılık konularında hizmet vermektedir. Ayrıca kampüste Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası 
otomatik para çekme makineleri (ATM) de yer almaktadır.

Pazartesi - Cuma: 08.30 - 18.00

ÇALIŞMA SAATLERİ

Sosyal Tesisler Binasının giriş katında bulunan Çarşı’da;

• Kırtasiye - Kitabevi
• Banka
• Mini market
• Kadın - Erkek kuaförü
•  Hediyelik eşya ve Yeditepe Üniversitesi logolu ürünleri satan bir giyim mağazası bulunmaktadır.

ÇARŞI

BANKA 

FOTOKOPİ ODALARI



OTOPARK
Kampüs dahilinde öğrencilerimizin kullanımına ayrılan otopark, ana giriş kapısının yanında 
bulunan, yaklaşık 300 araç kapasiteli açık otoparktır. Ücretli olan otoparkımıza araç bırakabilmek 
için sticker alınması gerekmektedir. Bu stickerlar otoparktan veya Sosyal Tesisler Binası’nda 
bulunan kitabevinden temin edilebilir. Yurtlarda kalan öğrencilerimiz, yurt otoparkını ücretsiz 
olarak kullanabilirler. 

Pazartesi - Cuma: 07.00 - 16.00 (16.00’dan sonra ücretsiz)
Cumartesi - Pazar: 08.30 - 21.00 (Ücretsiz)

ÇALIŞMA SAATLERİ

26 Ağustos Yerleşimi içinde, 08.00 - 23.00 saatleri arasında ring hizmeti vermektedir. Ücretsiz 
olarak kullanabileceğiniz bu servisler, her fakülte önünde durarak yolcu almaktadır.

Kozyatağı Metro İstasyonu’ndan Yeditepe Üniversitesi’ne gelişte
08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00,

Yeditepe Üniversitesi’nden dönüşte
12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 saatlerinde ring servisi mevcuttur.

RİNGLER

Detaylı bilgi için
0216 578 01 34
0216 578 01 35



Otobüs ile ulaşım:

• 10A      Esatpaşa - Ataşehir / Yeditepe Üni.
• 133F      Acarlar Sitesi - Maltepe / Cevizli  
• 14KS      Sultanbeyli Gölet - Kozyatağı Metro     
• 19      Ferhatpaşa / Yeditepe Üni. - Kadıköy  
• 19FB      Fındıklı Mahallesi - Bostancı  
• 256      Yeditepe Üni. / Ataşehir - Taksim
• 16F      Fındıklı Mah. - Üsküdar
• 19F      Yeditepe Üni. / Fındıklı Mah. - Kadıköy

Deniz yolu ile ulaşım:

İDO Deniz Otobüsleri ile Bakırköy veya Beşiktaş’tan Bostancı İskelesi’ne gelip sonrasında 
dolmuş ve otobüslerle Yeditepe Üniversitesi’ne ulaşım sağlayabilirsiniz.

Metro ile ulaşım:

Kadıköy - Tavşantepe metro hattını kullanarak Bostancı’ya gelip sonrasında otobüslerle 
Yeditepe Üniversitesi’ne ulaşım sağlayabilirsiniz.

Metrobüs ile ulaşım:

Uzunçayır metrobüs durağından 19 ve 16F numaralı otobüslere aktarma yaparak Yeditepe 
Üniversitesi’ne ulaşım sağlayabilirsiniz.

Söğütlüçeşme metrobüs durağından 19F numaralı otobüse aktarma yaparak Yeditepe 
Üniversitesi’ne ulaşım sağlayabilirsiniz.

Havaalanından ulaşım:

Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı arası HAVABUS otobüsleri ile yarım saatte bir 
havaalanına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Otobüs ile Ulaşım
 » Kadıköy’den 30 dakika
 » Kozyatağı’ndan 15 dakika
 » Taksim’den 45 dakika

Metro ile Ulaşım
 » Kadıköy’den 20 dakika
 » Kozyatağı'ndan 10 dakika

YEDİTEPE ULAŞIM



Yeditepe Üniversitesi bünyesinde;        

• Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi

• Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi

• Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi

• Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği

• Yeditepe Üniversitesi Genetik Tanı Merkezi

• Yeditepe Üniversitesi Doku Tipleme Laboratuvarı

• Yeditepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi 

• Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz yukarıda belirtilen hastane ve sağlık merkezlerimizden yararlanabilmektedir. 
Ayrıca öğrencilerimiz İSTEKKART kullanarak hastane ve merkezlerimizde ekstra indirime 
sahip olabilmektedir.

HASTANELER



İSTEKKART

İSTEK YAYINLARI

istekle.com

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ

İSTEKKART; İSTEK Okulları ve Yeditepe Üniversitesine bağlı 
öğrenci, mezun, personel ve emekli kişilerle bu kişilerin birinci 
derece yakınlarının sahip olabileceği, anlaşmalı firmalarda 
avantaj sağlayan bir cep telefonu uygulamasıdır. İSTEKKART 
sahibi olmak isteyen öğrencilerimizin ve mevcut üyelerimizin 

İSTEKKART üyeliklerini aktive edebilmeleri için Google Play, 
App Store mobil uygulamalarından veya www.istekkart.com internet adresinden başvuru 
yapmaları gerekmektedir. Tüm başvurular ücretsizdir. İSTEKKART ile üye firmalardan yapılan 
alışverişlerde indirimin yanı sıra para puan kazanılır ve biriken para puanlar www.istekle.
com’da harcanabilir.

İSTEK Yayınları, kurulduğu tarihten itibaren genç okurlar için 
nitelikli kitaplar yayımlamayı ilke edinmiştir. İlk yayınları arasında 
Dünya ve Türk edebiyatının önemli eserleri yer almaktadır. 
Okurlara sunduğu kitaplarda kaliteye, iyi çeviriye ve özgün kapak 
tasarımına özellikle önem veren İSTEK Yayınları, yayıncılık 
hayatında emin adımlarla yol almayı sürdürmektedir.

İSTEK Okulları ve bağlı kuruluşlarına hizmet veren istekle.com, 
öncelikle velilerimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kurulmuş, geçen zaman içinde ürün çeşitliliğini artırarak 
herkes tarafından erişilebilir tercih noktası olmuştur. 

Ürün gruplarımız arasında ders kitaplarından kültür kitaplarına, 
anaokulu seviyesinde kırtasiye ürünlerinden üniversite kırtasiye 
malzemelerine, hem yetişkin hem de çocukların ihtiyaçlarına 
uygun elektronik ürünlerden en çok tercih edilen markaların orijinal ve lisanslı telefon/tablet 
aksesuarlarına, dekorasyon ürünlerinden her yaşa uygun eğitici kutu oyunlarına, kişisel bakım 
ürünlerinden bebek bakım malzemelerine kadar zengin bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, üretilen bilgilerin hem 
akademik çevrelerle hem de genel okur kitlesiyle buluşmasını 
hedeflemektedir. Yayın komisyonumuzda sosyal bilimlerden 
mimarlığa, kimyadan tarihe, tıptan hukuka, felsefeden sanata her 
alanda yayınların değerlendirilmesi yapılmakta; baskı sürecine 
gelen kitaplarla akademik yayıncılık dünyasına ve ülkemizin 
kültürel ortamına katkıda bulunulmaktadır.

Detaylı bilgi için
0216 578 00 00 - 3716

YAYINEVİ



Üniversiteli olduktan sonra eğitim hayatınız boyunca yükseköğretime yönelik pek çok teknik 
terim duyacaksınız. Sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz terimleri ve anlamlarını 
paylaşıyoruz.

SENATO: Üniversitedeki akademik 
öğretimin düzenlenmesi, yönetmeliğin 
hazırlanması, akademik takvimin 
belirlenmesi gibi görevleri yapan, Rektör 
başkanlığında kurulan üniversitenin en üst 
akademik organıdır.

REKTÖR: Bir üniversitenin akademik ve 
idari olarak en üst düzey amiridir. 

DEKAN: Bir fakültenin yönetiminden 
sorumlu amiridir.

FAKÜLTE: Bir üniversiteye bağlı olarak 
yüksek düzeyde akademik, bilimsel 
araştırma ve yayın yapan, kendisine 
birimler bağlanabilen bir yükseköğretim 
kurumudur.

ÖN LİSANS: Dört yarı yıllık (2 yıl) programı 
kapsayan yükseköğretim eğitimidir.

LİSANS: En az sekiz yarı yıllık (4 yıl) 
programı kapsayan bir yükseköğretim 
eğitimidir.

ÇİFT ANADAL: Üniversitelerin kriterleri 
doğrultusunda başarılı öğrencilerin 
başka bir bölümün derslerini de alarak 
her iki bölümden (çift diploma ile) mezun 
olabilme durumudur. 

YAN DAL: Bir lisans programına kayıtlı olan 
başarılı öğrencilerin istedikleri takdirde 
üniversite içinde başka bir programının 
koşullarını yerine getirerek yan dal 
sertifikası almasını ifade etmektedir.

YATAY GEÇİŞ:  Yükseköğretim kurumları 
arasında ön lisans ve lisans düzeyinde her 

yıl senato tarafından belirlenen esaslar 
uyarınca, aynı üniversitede içerisinde ya 
da farkı üniversitelerde arasında geçiş 
yapmak. 

YÜKSEKOKUL: Belli bir mesleğe yönelik 
akademik çalışmalara ağırlık veren, bir 
fakülte ya da doğrudan rektörlüğe bağlı 
olan bir yükseköğretim kurumudur.

ENSTİTÜ: Lisansüstü düzeyde akademik 
veren bir yükseköğretim kurumudur.

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA /
BÜTÜNLEŞİK DOKTORA: Lisans eğitimi 
bittikten sonra enstitülerde devam edilen 
eğitimdir.  

YÜKSEKÖĞRETİM BURSU: Yükseköğretim 
kurumlarının, vakıfların ve kişilerin 
öğrencilerin çeşitli özelliklerini göz önüne 
alarak yaptıkları mali destek.

ERASMUS: Avrupa Birliği Fonu tarafından 
öğrencilerin ücretsiz olarak faydalandığı 
Avrupa ülkeleri üniversiteleri ile Türkiye 
üniversiteleri arasında yapılan öğrenci 
değişim programıdır.

EXCHANGE: Erasmus bölgesi dışındaki 
değişim programıdır.

AKADEMİK TAKVİM: Üniversitenin tüm 
akademik faaliyetlerini içeren çizelgedir. 

TRANSKRİPT: Üniversiteye kayıtlı olunan 
süre içeresinde alınan dersler, bu derslere 
ait başarı notları, yarıyıl sonu notları ve 
Mezuniyet Genel Ağırlıklı Başarı Notunu 
gösteren belgedir.

AKADEMİK TERİMLER



Üniversitemizin bütün bölümlerinin akademik takvimlerine 

yeditepe.edu.tr/tr/akademik-takvim adresinden ulaşabilirsiniz.

AKADEMİK TAKVİM

ACİL NUMARALAR

Merkez Güvenlik  1178
Revir Ambulans  1242
Alo Yeditepe  444 7 000
Kız Yurdu   1102
Erkek Yurdu   1106

Üniversitemizde uygulanan not sistemi aşağıdaki gibidir.

AA 4.0
BA 3.5
BB 3.0
CB 2.5
CC 2.0
DC 1.5
DD 1.0
FF 0.0 
FA 0.0

SINAV NOTLARI



İstanbul Anadolu yakasındaki pek çok alışveriş merkezinde sinema salonu mevcuttur. Sinema 
salonlarından faydalanabileceğiniz başlıca alışveriş merkezleri ise Brandium, Optimum, 
Meydan, Akasya, Capitol, Tepe Nautilus, Kozzy, Pendorya, Viaport, Palladium şeklinde 
sıralanabilir. Kadıköy’de ise Rexx ve Kadıköy sinemalarından faydalanabilirsiniz.

Eşsiz bir tarihe sahip olan İstanbul, çok sayıda müzeye ev sahipliği yapmaktadır. T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı bünyesinde olan müzeleri Müze Kart ile ziyaret edebilirsiniz.

Müze kart nasıl alabilirim?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerini gezmek için  kullanılan müze 
kart, alındığı tarihten itibaren bir yıl boyunca geçerlidir. Müze kartınızı almak için fotoğraflı bir 
kimlik belgeniz ile birlikte Müzekart Satış Noktalarına başvurmanız yeterlidir.

Ayrıntılı bilgi için: www.muze.gov.tr

SİNEMA

MÜZE



İstanbul her sanat dalı için olduğu gibi, devlet ve özel tiyatrolarıyla da pek çok imkânı içinde 
barındırmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları: 

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Fatih Reşat Nuri 
Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi, Üsküdar 
Musahipzade Celal Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, 
Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi, Ümraniye Sahnesi.

Ayrıntılı bilgi için: www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari

İstanbul Devlet Tiyatrosu: 

Cevahir Sahneleri, DT Küçük Sahne, Kültür Üniversitesi, Üsküdar Tekel Sahnesi, Üsküdar 
Stüdyo Sahne, Küçükçekmece CKSM, Kozyatağı Kültür Merkezi, Bahçelievler Belediyesi 
Nurettin Topçu K.M.

Ayrıntılı bilgi için: www.istdt.gov.tr

TİYATRO



FAKÜLTE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Bahar Kuru - bahar.kuru@yeditepe.edu.tr
Fakülte Sekreter Vekili
Sema Akçay 0216 363 5957 (6334) - sema.akcay@yeditepe.edu.tr

Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Meriç Köksal Akkoç - merickoksal@yeditepe.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Selen Duygu Turşucu 0216 578 00 00 (1541) - selen.tursucu@yeditepe.edu.tr

Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ayşe. S. Akyel - aakyel@yeditepe.edu.tr
Fakülte Sekreteri 
Selime Öztürk Mumcu 0216 578 00 00 (3059) - smumcu@yeditepe.edu.tr

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet İnce - aince@yeditepe.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Gülderen Öneren Tuncay 0216 578 00 00 (1594) - gtuncay@yeditepe.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Gülveli Kaya - gulvelikaya@yeditepe.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Aslı Öztürk 0216 578 00 00 (1848) - aslioz@yeditepe.edu.tr

Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk - suzelturk@yeditepe.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Arzu Deniz 0216 578 00 00 (1792) - adeniz@yeditepe.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Dursun Arıkboğa - dursun.arikboga@yeditepe.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Şenay Durak 0216 578 00 00 (1750) - sdurak@yeditepe.edu.tr

İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Billur Ülger - bulger@yeditepe.edu.tr 
Fakülte Sekreteri
Nurcan Turaylar 0216 578 00 00 (3297) - nurcan.turaylar@yeditepe.edu.tr



Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ömer H. Gülsen - omer.gulsen@yeditepe.edu.tr
Fakülte Sekreter Vekili
Aynur Ulutaş Özşen 0216 578 00 00 (1441) - aulutas@yeditepe.edu.tr

Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. A. Arif Ergin - arif.ergin@yeditepe.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Yasemin İspir 0216 578 00 00 (1406) - yispir@yeditepe.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. B. Serdar Öztezcan - soztezcan@yeditepe.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Dilek Doğru Demirkurt 0216 578 00 00 (3384) - ddogru@yeditepe.edu.tr

Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sina Ercan - sercan@yeditepe.edu.tr
Fakülte Sekreter Vekili
Esra İlhan 0216 578 00 00 (3005) - esra.ilhan@yeditepe.edu.tr

Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Rıfat Kamaşak - rifat.kamasak@yeditepe.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Arzu Canik Aras 0216 578 00 00 (1930) - canik@yeditepe.edu.tr

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Veysel Ulusoy - vulusoy@yeditepe.edu.tr
Yüksekokul Sekreteri
Ebru Kılıç 0216 578 00 00 (1308) - ebrukilic@yeditepe.edu.tr

Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Sermin Örnektekin - sermin.ornektekin@yeditepe.edu.tr
Yüksekokul Sekreteri
Ali Can İlvan 0216 578 00 00 (3040) - alican.ilvan@yeditepe.edu.tr



KAMPÜSTE UYULMASI
GEREKEN KURALLAR

Değerli öğrencilerimiz;

• Kampüs içinde ve arboretum bölgesinde hız limitlerine uyalım.

• Kampüs hız limitimiz 20 km/saat’tir.  

• Kampüsümüzde yayaların tartışmasız geçiş üstünlüğü olduğunu unutmayalım. 

• Otoparklarda düzeni sağlamak için kurallara uyup işaret ve çizgilere dikkat edelim. 

• Park için ayrılan alanlar dışına park etmeyelim. 

• Otoparklarda manevra yapmadan tek seferde çıkabilecek şekilde park edilmelidir. 

• Servis araçlarında emniyet kemerleri takalım ve servis şoförleriyle konuşmayalım.

Değerli öğrencilerimiz;

• Acil durumlara karşı hazırlıklı olmak hayatımızın her aşamasında büyük önem taşımaktadır.

• Acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla kampüsümüzde acil durum eğitim ve  
 tatbikatlar yapılmaya başlanmıştır.

• Acil durum ekiplerinde görevli olanlar tatbikatlara görevi doğrultusunda katılmalı, diğer  
 çalışan ve öğrencilerimiz de toplanma noktalarına gitmelidir.

Güvenli Yaşam”

“Güvenli Kampüs
Güvenli Çevre

KAMPÜS İÇİ TRAFİK KURALLARINA UYALIM

ACİL DURUMLARA HAZIR MIYIZ?



NOTLAR



Türkiye’nin En Yeşil Vakıf Üniversitesi
Greenmetric 2017 ve 2018’e göre*

Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan ve dünyanın 
en yeşil üniversitelerini belirleyen Green Metric’in 2017 ve 2018 değerlendirmelerinde 
Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer alan Üniversitemiz ayrıca bir 
ilki gerçekleştirerek, kampüs içerisinde kurduğu çatı üzeri güneş enerji sistemi ile kendi 
enerjisini üretebilen Türkiye’nin tek üniversitesidir. 

İstanbul’da gerçekleştirilen en büyük çatı uygulaması özelliğine sahip olan sistem, 
1.000.0000 Whatt kapasiteye sahip olup, santralde 3850 adet Axitec paneli ile Huawei 
interverter kullanıldı. Aynı zamanda Şile’de üniversiteye ait alanda 350 KW’lık bir rüzgâr 
enerjisi yatırımının da çalışmaları başladı.


