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ÖNSÖZ 

 

Bu kılavuz Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında 
hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin içeriğini düzenlemede, biçim ve 
yazımında belirli bir standardı sağlamak amacıyla YTÜ Lisansüstü Eğitim 
Yönetmeliği’nin 21. ve 33. maddeleri gereğince hazırlanmış ve Enstitü Kurulu’nun 1 
Temmuz 1997 gün ve 44/3 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Tezlerin hazırlanmasında bu 
kılavuzda belirtilen kurallara uyulması zorunludur. 

Kılavuzda tez içeriğinin düzenlenmesine, biçim ve yazımına ilişkin kurallar kısaca 
açıklanmıştır. Ayrıca ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) tarafından 
oluşturulan ve tezlere internet aracılığı ile isteyenlerin ulaşabildiği “ulusal Tez 
Merkezi”ne gönderilmek üzere öğrencilerin Enstitüye teslim edecekleri “Tez Veri 
Formu” ile Türkçe ve yabancı dilde tez özetlerinin yazımında uyulması gereken kuralları 
içeren “Tez Özeti ve Abstract Hazırlama Kılavuzu” ek olarak verilmiştir. 

Bu kılavuza uygun olarak hazırlanan tez şablonu ve ilgili diğer belgeler (Microsoft Word 
2007 sürümünde) Enstitümüzün web sayfasından (http://www.fbe.yildiz.edu.tr) 
sağlanabilir. Bu sayfada tez teslimi hakkında güncel açıklamalar da yer almaktadır.       
Bu bilgileri silip tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde tezinizin önsözünü yazınız. 
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SİMGE LİSTESİ 

 

Ai Trenin bulunduğu ya da varacağı buluşma noktası 
c Nitelik indeksi 
C Nitelik seti 
CR Kritik oran 

c(.) c niteliğine ilişkin kısmi yarar fonksiyonu 
Hs Zaman aralığının başlangıcı 
Hc Zaman aralığının sonu 
I Giden trenlerin seti 

H Zaman aralığının uzunluğu 
(MoE)i Tren i ‘nin etkinlik ölçütünün değeri 
Swi Tren i ‘nin yavaşlaması, bir buluşma noktasına girmesi ve tekrar normal hızına 
 yükselmesi için kaybettiği süre 

i Tren i’nin uzunluğu 

 Önceki çatışma örneklerinde çatışmaya katılan trenlerin ve buluşma 
noktalarının seti 

 Yeteri kadar büyük bir pozitif sayı 

 Komşu buluşma noktaları arasındaki mesafe 

 Çatışmanın buluşma noktasından uzaklığı 
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ÖZET  

 

PARALEL MAKİNELERDE İŞ SIRALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL 
ALGORİTMALAR İLE ÇÖZÜMÜ 

 

Nurten BAYRAK 

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Lisans Bitirme Tezi 

 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. XX XXXX 

 

Ulaştırma alt sistemlerinden biri olan demiryolu, diğer ulaştırma alt sistemleriyle yoğun 
bir rekabet halinde bulunmaktadır. Yürütüle gelen yanlış politikalar sonucu ülkemizde 
demiryolu ulaştırmasına olan talep, yolcu ve yük taşımacılığında karayolunun oldukça 
gerisinde kalmıştır. Demiryolunun pazar payını arttırması ve rekabetini devam 
ettirebilmesi için hizmet kalitesini arttırması gerekmektedir. Dakiklik ve güvenilirlik bir 
ulaştırma alt sisteminin kalitesini belirleyen ölçütlerin başında gelmektedir. Bu 
ölçütlerin istenilen seviyede tutulabilmesi de kısmen etkin trafik kontrolü ile 
sağlanabilir.  

Trenler önceden hazırlanmış bir hareket planına uygun biçimde hareket etmektedir. 
Ancak beklenmedik bazı olayların gerçekleşmesi sonucu gecikmeler ve dolayısıyla 
trenler arası çatışmalar meydana gelebilmektedir. Trafik kontrolü, trenler arası 
çatışmaları, gecikmeleri mümkün olduğunca azaltacak şekilde çözüp, yeni bir 
uygulanabilir çizelge hazırlamak için uygulanır. Problemin zorluk derecesi nedeniyle, 
problemin en az gecikme içeren çözümüne kabul edilebilir bir süre içerisinde ulaşılması 
imkânsızdır. Bu çalışmada, 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde uygulanabilir ve gecikme 
toplamının olabildiğince küçüklendiği bir çizelge hazırlamak için, genetik algoritmalar 
kullanılmıştır. Geliştirilen algoritmanın çözümleri, belirli boyuttaki problemlerin kesin 
ve dispeçer çözümleri (yapay sinir ağı) ile karşılaştırıldığında, algoritma kısa sürede 
yeteri kadar iyi sonuçlar vermektedir. Algoritmanın uygulanması için geliştirilen 
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bilgisayar programı, tren dispeçerleri için bir karar destek sistemi olarak da 
kullanılabilir. 

Trenler önceden hazırlanmış bir hareket planına uygun biçimde hareket etmektedir. 
Ancak beklenmedik bazı olayların gerçekleşmesi sonucu gecikmeler ve dolayısıyla 
trenler arası çatışmalar meydana gelebilmektedir. Trafik kontrolü, trenler arası 
çatışmaları, gecikmeleri mümkün olduğunca azaltacak şekilde çözüp, yeni bir 
uygulanabilir çizelge hazırlamak için uygulanır. Problemin zorluk derecesi nedeniyle, 
problemin en az gecikme içeren çözümüne kabul edilebilir bir süre içerisinde ulaşılması 
imkânsızdır. Bu çalışmada, 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde uygulanabilir ve gecikme 
toplamının olabildiğince en küçüklendiği bir çizelge hazırlamak için, genetik 
algoritmalar kullanılmıştır. Geliştirilen algoritmanın çözümleri, belirli boyuttaki 
problemlerin kesin ve dispeçer çözümleri (yapay sinir ağı) ile karşılaştırıldığında, 
algoritma kısa sürede yeteri kadar iyi sonuçlar vermektedir. Algoritmanın uygulanması 
için geliştirilen bilgisayar programı, tren dispeçerleri için bir karar destek sistemi olarak 
da kullanılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Demiryolu trafik kontrolü, trenlerarası çatışmalar, yeniden 
çizelgeleme, genetik algoritmalar, yapay sinir ağları 
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ABSTRACT 

 

SOLUTION OF THE PARALLEL MACHINES SCHEDULING PROBLEM BY 
USING HEURISTICS ALGORITHMS 

 

Nurten BAYRAK 

 

Department of Industrial Engineering 

BSc. Thesis 

 

Adviser: Prof. Dr. XX XXXX 

 

In view of today’s economic conditions chemical processes are operated or designed 
on the basis of optimum energy consumption. Thus primarily heat integration studies 
are undertaken and the design of the heat exchanger networks has entered into a new 
phase with the introduction of the pinch-point concept. 

In this study, it is aimed at designing heat exchanger networks by the use of pinch-
point design method, which is one of the significant heat integration methods. In the 
presentation of the work various theoretical approaches regarding the pinch-point 
design method are discussed, and a new “Improved Problem Algorithm Table” 
developed for the application of the design is introduced. Taking into account the 
scope of design in actual processes Visual Basic 3.0 programming language is used to 
develop the computer code called DarboTEK. This computer code can be used both in 
determining the minimum energy and area targets of a new plant to be constructed, 
and in making necessary design alterations in an already existing plant. 

The crude petroleum unit in the TÜPRAŞ refinery at İzmit has been selected to show 
the applicability of the computer code developed to a real process, and as a result an 
original application has been accomplished. The heat integration study carried out on 
the crude petroleum unit shows that if a capital of 3576627 $ is invested, the 
investment payback period is 1.7 years on the basis of the energy conservation 
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achieved. Investment need is high; it is significant that it can be paid back by energy 
conservation in a reasonable period of time. 

The crude petroleum unit in the TÜPRAŞ refinery at İzmit has been selected to show 
the applicability of the computer code developed to a real process, and as a result an 
original application has been accomplished. The heat integration study carried out on 
the crude petroleum unit shows that if a capital of 3576627 $ is invested, the 
investment payback period is 1.7 years on the basis of the energy conservation 
achieved. Investment need is high; it is significant that it can be paid back by energy 
conservation in a reasonable period of time. 

 

Keywords: Railway traffic control, conflicts between trains, re-scheduling, genetic 
algorithms, neural networks 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

1.1  Literatür Özeti 

1911 yılında "Kondüktör Mektebi" olarak kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, Osmanlı'nın 

sayılı mühendislik okullarından biri olarak başlayıp günümüz Türkiye'sinin önde gelen 

ile teknik üniversiteleri arasında yer alarak ülkemizde çağdaş bilimin ve teknolojilerin 

gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 99 yıllık birikimi, 25.000 öğrenci ve 2000 

öğretim görevlisi ve yetiştirdiği 50.000 mezunu Türkiyenin kalkınmasında önemli görev 

yapan, çağdaş bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir. 

1.2 Tezin Amacı 

1911 yılında "Kondüktör Mektebi" olarak kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, Osmanlı'nın 

sayılı mühendislik okullarından biri olarak başlayıp günümüz Türkiye'sinin önde gelen 

teknik üniversiteleri arasında yer alarak ülkemizde çağdaş bilimin ve teknolojilerin 

gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 99 yıllık birikimi, 25.000 öğrenci ve 2000 

öğretim görevlisi ve yetiştirdiği 50.000 mezunu ile Türkiyenin kalkınmasında önemli 

görev yapan, çağdaş bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir. 

1.3 Hipotez 

1911 yılında "Kondüktör Mektebi" olarak kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, Osmanlı'nın 

sayılı mühendislik okullarından biri olarak başlayıp günümüz Türkiye'sinin önde gelen 

teknik üniversiteleri arasında yer alarak ülkemizde çağdaş bilimin ve teknolojilerin 
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gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 99 yıllık birikimi, 25.000 öğrenci ve 2000 

öğretim görevlisi ve yetiştirdiği 50.000 mezunu ile Türkiyenin kalkınmasında önemli 

görev yapan, çağdaş bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir. 
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BÖLÜM 2 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul'da bulunan yedi devlet üniversitesinden biridir ve 

ayrıca 1911'e uzanan tarihi ile Türkiye'nin en eski 2. teknik üniversitesidir. Türkiye’ nin 

en iyi ve en köklü üniversitelerinden biri olarak kabul edilir [1]. 

 

Şekil 2. 1 YTÜ görünüm 

2.1 Tarihçe 

Üniversite günümüzdeki durumuna gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir. 

Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi (1911-1922): Vilayet nafia idarelerinin"fen memuru" 

(eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

1911'de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris'teki "Ecol de Conducteur"ün müfredat 

programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci 

kaydına 22 Ağustos 1911'de başlanmıştır [2]. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/1911
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Nafia Fen Mektebi Dönemi (1922-1937): 1922 'de okulun adı Nafia Fen Mektebi'ne 

dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926'da 2.5 yıla ve 1931'de 3 yıla çıkarılmıştır [2]. 

İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937-1969): Türkiye'de imar işlerinin ve teknik 

hizmetlerin artması nedeniyle Fen memurları ile yüksek mühendisler arasında oluşan 

Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle oluşan boşluğu 

doldurmak amacıyla 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 1937 tarihinde 

yürürlüğe giren 3074 sayılı Yasa ile Nafia Fen Mektebi lağvedilerek yerine Teknik Okul 

kurulmuştur. 2 yıllık Fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız 

Sarayı müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya 

taşınılmıştır. İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat 

ve makina bölümleri varken 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında 

elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan 

İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu'nun Maarif Vekâleti’ne devri 

Hakkında Kanun uyarınca Nafia Vekâleti’nden alınarak Maarif Vekâletine bağlanmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla Harita ve Kadastro 

Mühendisliği kurulmuş ve Türkiye'de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 

1949-1950 ders yılında öğretime başlamıştır. 1951-1952 ders yılından itibaren 

Teknikerlik kısmı kapatılmıştır. 1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir 

ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar 

unvanları verilmeye başlanmıştır [2]. 

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi (1969-1982): 03 Haziran 

1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 

Yasası ile, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak 

kurulmuştur. 1971'de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan 

mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne 

bağlanmıştır (Aysu [2]). 

Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982-1992): İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akademisi ile buna bağlanmış olan mühendislik yüksekokulları, Kocaeli Devlet 

Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu'nun ilgili fakülte ve 

bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu 
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Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile 

Yıldız Üniversitesi adı ile kurulmuştur. Yeni kurulan üniversite Fen-Edebiyat, 

Mühendislik, Kocaeli'nde bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi, 

Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur [2]. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- ): 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa 

ile üniversitenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiş; Mühendislik, Elektrik-

Elektronik, İnşaat, Makina ve Kimya-Metalurji Fakülteleri olarak dört fakülteye ayrılmış, 

ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş; Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile 

Kocaeli Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında örgütlenmiştir. 

Günümüzde Üniversite 9 Fakülte, 2 Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller 

Yüksekokulu ve 17000'i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir [2]. 

2.2 Fakülteler 

Şehir merkezinde, bir ‘doğal park’ görünümündeki Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa 

kampusü içinde bulunan tarihi yapı içinde oluşturulmuş modern mekanlarda, 

kütüphanesi, konferans salonu, basketbol, futbol, yüzme vd. spor tesisleri ve çok 

yakında hizmete girecek olan öğrenci kulüpleri, cep sineması, sergi salonu, kantin vd. 

sosyal tesisleriyle, gürültüsüz ve huzurlu bir ortamda  akademik ve sosyal faaliyetlerini 

sürdürmektedir.  

2.2.1 Elektrik-Elektronik Fakültesi 

Önceden Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dahilindeki Elektrik Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 

bölümlerinin 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi adı 

altında toplanmasıyla oluşmuştur. Üniversitenin Yıldız Yerleşkesi'nde yer alır fakat 

Davutpaşa Yerleşkesi'ne taşınmak üzere 2003 yılında projesi hazırlanmış ve 

üniversitenin 100. yılında yeni binasına taşınması beklenmektedir. Elektrik-Elektonik 

fakültesinde aşağıdaki bölümler yer almaktadır [3]. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kocaeli_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi_Elektrik-Elektronik_Fak%C3%BCltesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Yerle%C5%9Fkesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Davutpa%C5%9Fa_Yerle%C5%9Fkesi
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Şekil 2. 2 A Blok görünüm  

 Elektrik Mühendisliği Bölümü  

 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü  

 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü  

2.2.2 Fen-Edebiyat Fakültesi  

Sekiz bölümden oluşan Fakültenin ilk kuruluşundan bu yana hizmet veren bölümler 

Fizik, Kimya ve Matematik bölümleridir. Fakülte Davutpaşa Yerleşkesi'ndeki tarihi taş 

binada faaliyetlerini sürdürmektedir. Fen-Edebiyat fakültesinde aşağıdaki bölümler yer 

almaktadır1. 

 Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü  

 Biyoloji Bölümü  

 Fizik Bölümü  

 İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü  

 İstatistik Bölümü  

                                                      

1 Sekiz bölümden oluşan Fakültenin ilk kuruluşundan bu yana hizmet veren bölümler Fizik, Kimya ve 

Matematik bölümleridir. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi_Fen_Edebiyat_Fak%C3%BCltesi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0nsan_ve_Toplum_Bilimleri_B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC&action=edit&redlink=1
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 Kimya Bölümü  

 Matematik Bölümü  

 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  

 Matematik Bölümü 

Fiziksel bilimlerdeki geleneksel uygulama alanlarinin yanında, biyoloji ve sosyal bilimler 

gibi yeni bilgi alanlarında da kullanımı sürekli artan Matematik, hızla gelişmekte ve 

genişlemektedir. Özellikle bilgisayar teknolojisinde son bir kaç yılda meydana gelen 

büyük gelişmeler yeni matematiksel disiplinlerin doğmasına yol açmıstır. Matematik 

Bölümü, bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, ögrencilerine, matematik veya doğa 

bilimleri, sosyal bilimler, mühendisliğin ilgili alanlarında yüksek lisans çalışmasına 

hazırlayacak şekilde tasarlanmıs bir lisans programı sunmaktadır1. Lisans programı; 

eğitim, araştırma veya matematiğin önemli olduğu bilim, teknoloji, iş veya devletin ilgili 

alanlarında, kariyer elde etmek isteyen öğrencilere iyi bir temel sağlamaktadir. 

Matematik Lisans Bölümü, üniversitemizin eğitim veren 10 fakültesinden biri olan Fen 

Edebiyat Fakültesine ait bir bölüm olarak 1982 yılından beri faaliyet göstermektedir2. 

Matematik Lisans Bölümü, bu fakülte bünyesinde ilk lisans eğitimine 1984 senesinde 

başlamıştır. Halen lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimi ve bilimsel 

araştırmalar da yürütmektedir (Isdale [4]). Matematik Bölümünde  

 Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi  

 Cebir ve Sayılar Teorisi  

 GeometriMatematiğin 

 Temelleri ve Matematik Lojik  

 Topoloji  

 Uygulamalı Matematik  

                                                      

1 Lisans programı; eğitim, araştırma veya matematiğin önemli olduğu bilim, teknoloji, iş veya devletin 

ilgili alanlarında, kariyer elde etmek isteyen öğrencilere iyi bir temel sağlamaktadır. 

2 Matematik Lisans Bölümü, bu fakülte bünyesinde ilk lisans eğitimine 1984 senesinde başlamıştır. Halen 
lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimi ve bilimsel araştırmalar da yürütmektedir. 
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olmak üzere 6 Anabilim dalı bulunmaktadir.  
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Bölüm halen 8 profesör, 3 doçent, 28 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 20 

araştirma görevlisi olmak üzere toplam 62 kadrosu ile en iyi matematik eğitimi veren 

kurumlardan birisi olma özelliğini sürdürmektedir. 

 

Şekil 2. 3 π sayısı  

Matematik Bölümü'nde öğretim dili Türkçe olup, İngilizce hazırlık sınıflarında ve ara 

sınıflarda yoğun olarak verilmektedir. Programdaki dersler %30 İngilizce verilen 

derslerden oluşturulmuştur. Yeni uygulanmaya başlayacak olan programdaki temel 

özellikler [5] den şunlardır: 

 Toplam Kredi 151 olarak belirlenmiştir. 

 Derslerin yaklaşık dağılımı. 

 20.5 Temel Bilimler 
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 70.2 Mesleki 

 % 9.3 Diğer  

 Seçimlik derslerin toplam program içindeki oranı: % 20 dir.  

Bu programın oluşturulmasında öğretim üyelerimizin yanı sıra, mezunlarımızın, işveren 

çevrelerinin çok değerli katkıları olmuştur. Yeni ders programı ile ders kredi ve 

sayılarında azaltma yapılarak öğrencilere zamanlarını ilgileri doğrultusunda 

kullanmaları için olanak yaratılmıs, onların kütüphane, bilgisayar laboratuarları ile diğer 

eğitime destek olan ortamları etkin bir şekilde kullanarak araştırıcı ve yaratıcı 

matematikçiler olarak başarılı bir kariyere hazırlanmaları hedeflenmiştir.  

2.2.3 Makina Fakültesi  

Makina Fakültesi, Mühendislik Fakültesinden 1992 yılında ayrılmıştır. Makina Fakültesi, 

1993 yılında kurulmuş olup, Fakülte bölümlerinden, Makina Mühendisliği 1938-1939, 

Endüstri Mühendisliği 1993 ve Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 1982 

yıllarında eğitime başlamıştır [6]. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 

Bölümü 2009 yılı itibariyle Makine Fakültesi bünyesinden ayrılmış ve başlı başına bir 

fakülte olmuştur. Makine fakültesinde aşağıdaki bölümler yer almaktadır. 

 Makine Mühendisliği Bölümü  

 Mekatronik Mühendisliği Bölümü  

 Endüstri Mühendisliği Bölümü  

2.2.4 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi  

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'nin kökeni 1967 yılında İstanbul Teknik Okulu 

bünyesindeki Makine Bölümü'ne bağlı olarak kurulan Gemi Opsiyonu bölümüne 

dayanır. Bu bölüm 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 

bünyesindeki Makine Bölümü'nde Gemi Makinaları Dalı adını almıştır. Gemi Makinaları 

Dalı, akademinin 1982'de Yıldız Üniversitesi'ne dönüşmesiyle kurulan Mühendislik 

Fakültesi bünyesinde Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü adıyla faaliyete geçmiştir.  

1993'te aynı adla Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bünyesine geçmiş, 2006'da 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi_Makina_Fak%C3%BCltesi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gemi_%C4%B0n%C5%9Faat%C4%B1_ve_Denizcilik_Fak%C3%BCltesi&action=edit&redlink=1
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aynı fakültede Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü adını almıştır.  

Makina Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulan Gemi Makineleri İşletme 

Mühendisliği ile birlikte 2009 yılında Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi olarak Makina 

Fakültesi'nden ayrılmıştır. Gemi İnşaatı ve Denizcilik fakültesinde aşağıdaki bölümler 

yer almaktadır [7]. 

 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü  

 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü  

2.2.5 Mimarlık Fakültesi  

1942 yılında Emin Onat tarafından İstanbul Teknik Okulu'nun bir bölümü olarak kurulan 

Mimarlık Fakültesi, lisans düzeyinde Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri, 11 

uzmanlık programı (bilgisayar ortamında mimarlık, bina araştırma ve planlama, mimari 

tasarım, mimarlık tarihi ve kuramı, rölöve ve restorasyon, yapı, yapi fiziği, kentsel 

koruma ve planlama, kentsel mekân organizasyonu ve tasarım, kentsel dönüşüm ve 

planlama, peyzaj planlama) ile 80 öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 43 araştırma 

görevlisi, 1300'ü aşkın lisans, 350'yi aşkın yüksek lisans, 150 doktora öğrencisi ve 

10000'den fazla mezunuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakülte Şekil 2.4’de 

gösterilen Beşiktaş Kampüsü'nde 1880'lerde yapılmış tarihi binasında faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Mimarlık fakültesinde aşağıdaki bölümler yer almaktadır [8]. 

 Mimarlık Bölümü  

 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  

 

Şekil 2. 4 Beşiktaş Kampüsü 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi_Fen_Edebiyat_Fak%C3%BCltesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi_Mimarl%C4%B1k_Fak%C3%BCltesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Yerle%C5%9Fkesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi_Fen_Edebiyat_Fak%C3%BCltesi
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2.2.6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1992 yılında Çukursaray binasında faaliyetine 

başlamıştır [9]. Fakülte, 1993 yılında kurulan İktisat Bölümü ile faaliyetlerine 

başlamıştır. 1996 yılında İşletme Bölümü ve 1999 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler Bölümü kurulmuştur. Fakülte 2000'den beri, Yıldız Sarayının bir parçası olan 

Yaverler Dairesi'nde hizmet vermektedir. Fakülte binası aynı zamanda 1925 senesinden 

1936 senesine kadar hizmet veren ve 1936 yılında Atatürk'ün isteği ile Ankara'ya 

taşınan bugünkü adı ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne (Mekteb-i 

Mülkiye) ev sahipliği yapmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde aşağıdaki bölümler 

yer almaktadır. 

 İktisat Bölümü  

 İşletme Bölümü  

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü  

2.2.7 İnşaat Fakültesi  

1911 yılında kurulmuş olan, üniversitenin en köklü bölümü olan İnşaat Mühendisliği 

Bölümünü' nün de bağlı bulunduğu fakülte, Harita Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği 

eğitimi de vermektedir [10]. Yeni binasıyla Davutpaşa Yerleşkesi'nde eğitime devam 

etmektedir. İnşaat fakültesinde aşağıdaki bölümler yer almaktadır. 

 İnşaat Mühendisliği Bölümü  

 Harita Mühendisliği Bölümü  

 Çevre Mühendisliği Bölümü  

2.2.8 Kimya-Metalurji Fakültesi  

Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 

Matematik Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümlerinden oluşmaktadır. Davutpaşa 

Yerleşkesi' ndedir. Kimya-Metalurji fakültesinde aşağıdaki bölümler yer almaktadır. 

 Biyomühendislik Bölümü  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi_%C4%B0ktisadi_ve_%C4%B0dari_Bilimler_Fak%C3%BCltesi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87ukursaray&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yaverler_Dairesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi_Fen_Edebiyat_Fak%C3%BCltesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi_%C4%B0n%C5%9Faat_Fak%C3%BCltesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Davutpa%C5%9Fa_Yerle%C5%9Fkesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi_Fen_Edebiyat_Fak%C3%BCltesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0n%C5%9Faat_M%C3%BChendisli%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Harita_M%C3%BChendisli%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87evre_M%C3%BChendisli%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi_Kimya-Metalurji_Fak%C3%BCltesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Davutpa%C5%9Fa_Yerle%C5%9Fkesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Davutpa%C5%9Fa_Yerle%C5%9Fkesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi_Fen_Edebiyat_Fak%C3%BCltesi
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 Kimya Mühendisliği Bölümü  

 Matematik Mühendisliği Bölümü  

 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü  

2.2.9 Eğitim Fakültesi  

Fakülte Davutpaşa Yerleşkesi'nde yer almaktadır. Eğitim fakültesinde aşağıdaki 

bölümler yer almaktadır [11]. 

 Eğitim Bilimleri Bölümü  

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü  

 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü  

2.2.10 Sanat ve Tasarım Fakültesi  

1997 yılında kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesinde 7 lisans, 5 lisansüstü programı 

mevcuttur [12]. Geçmişi 1989 yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı'na 

kadar gitmektedir1. Sanat ve Tasarım fakültesinde aşağıdaki bölümler yer almaktadır. 

 İletişim Tasarımı Bölümü  

 Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü  

 Müzik Toplulukları Programı  

 Duysal Tasarım Programı 

 Dans Programı  

 Sanat Bölümü  

 Bileşik Sanatlar Programı  

 Sanat Yönetimi Programı  

 Fotoğraf ve Video Programı  

                                                      

1 1997 yılında kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesinde 7 lisans, 5 lisansüstü programı mevcuttur. 

http://www.mtm.yildiz.edu.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Metalurji_ve_Malzeme_M%C3%BChendisli%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi_E%C4%9Fitim_Fak%C3%BCltesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Davutpa%C5%9Fa_Yerle%C5%9Fkesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi_Fen_Edebiyat_Fak%C3%BCltesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi_Sanat_ve_Tasar%C4%B1m_Fak%C3%BCltesi


23 

 

2.3 Enstitüler  

Üniversitemizin kullandığı saray bahçesinde şehzade ve sultan köşkleri bulunmaktadır. 

Genellikle bu yapılar iki katlı ve kagir yapılardır. Enstitü çalışmalarının sürdürüldüğü 

Çukursaray binası da sultan köşklerinden birisidir.  Fakat kaynaklarda Çukursaray 

hakkında farklı bilgiler bulunmaktadır. Sultan Abdülmecid’in 1846-1847 yıllarında 

Çukursaray adı verilen bir köşk yaptırarak gözdesi Yıldız’ı buraya yerleştirdiği ileri 

sürülmektedir. Başka bir çalışmada ise binanın bir odasında bulunan Ihlamur Kasrı 

resmi binanın 1856 tarihinden sonra yapılmış olduğu tezini kuvvetlendirmektedir. 

Ayrıca Çukursaray’ın başka bir odasının tavan süslemesinde bulunan kurdele motifi,  II. 

Abdülhamid zamanında yaptırılan Şale Köşkü merasim salonunda da bulunmaktadır. Bu 

ipucundan yola çıkılarak Çukursaray’ın ve Şale Köşkü merasim salonunun aynı usta 

tarafından yapıldığı, dolayısıyla Çukursaray’ın II. Abdülhamid döneminde yapılmış 

köşklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Yıldız Sarayı’na damgasını vuran ve adeta saray 

ile özdeşleşen Sultan II. Abdülhamid’in kızları ve kız kardeşlerinin oturduğu Çukursaray, 

19. yüzyıl mimari özelliğini taşımaktadır. Bina dikdörtgen biçiminde ve koridora açılan 

odalardan oluşan oldukça mütevazı bir yapıdır1. Bodrum, giriş ve birinci kattan oluşan 

binanın birinci katı büyük bir koridor ve kapılar ile üç bölüme ayrılmıştır2. Koridorun 

başında ve sonunda iki hamam bulunmaktadır. Hamamın küvet ve kurnaları 

mermerdendir. Çukursaray binası 1970 yılına kadar üniversitenin yurdu olarak hizmet 

vermiş, bodrum katı ise yemekhane olarak kullanılmıştır3. Daha sonra Çukursaray 1983 

yılına kadar İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nin idari binası olarak 

kullanılmıştır. 1985 yılından itibaren ise Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri 

Enstitüsü bu binada çalışmalarını sürdürmektedir [13].  

                                                      

1 Yıldız Sarayı’na damgasını vuran ve adeta saray ile özdeşleşen Sultan II. Abdülhamid’in kızları ve kız 
kardeşlerinin oturduğu Çukursaray, 19. yüzyıl mimari özelliğini taşımaktadır. 

2 Bodrum, giriş ve birinci kattan oluşan binanın birinci katı büyük bir koridor ve kapılar ile üç bölüme 

ayrılmıştır. 

3 Daha sonra Çukursaray 1983 yılına kadar İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nin idari 

binası olarak kullanılmıştır. 
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Şekil 2. 5 Çukursaray’dan görünüm  

2.3.1 Fen Bilimleri Enstitüsü 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine tanıklık eden Yıldız 

Sarayı’na ait tarihi yapılardan Şekil 2.5’te gösterilen Çukursaray’da bulunmaktadır. 

2.3.1.1 Tarihçe 

Yıldız Sarayı’nın ikinci avlusunda yer alan ve sarayın en büyük yapılarından olan 

Çukursaray’ın gelişim süreci ve saray içerisindeki diğer yapılar ile benzerlikleri 

incelendiğinde, Sultan II. Abdülhamit Döneminde hanım sultanların ikamet etmesi 

amacıyla kullanıldığı sonucuna varılır. 1933–1970 tarihleri arasında yurt, 1983 yılına 

kadar İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nin idari binası olarak 

kullanılan Çukursaray, 1985’den bu yana Fen Bilimleri Enstitüsü’ne ev sahipliği 

yapmaktadır. 

 

Şekil 2. 6 Beşiktaş Kampüsü orta bahçe  
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2.3.1.2 İdari Yapı  

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 19. Maddesi’ne göre, Enstitünün organları, 

Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur. Müdürün, enstitüde 

görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı 

bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, 

dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü Müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan 

görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Enstitü Kurulu, Müdürün başkanlığında, 

Müdür Yardımcıları ve Enstitüyü oluşturan Anabilim Dalı Başkanlarından oluşur. Enstitü 

Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında; Müdür Yardımcıları, müdürce gösterilecek 

altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden 

oluşur. Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu; bu kanunla Fakülte Kurulu ve Fakülte 

Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir. 

2.3.1.3 Öğrenci Verileri 

YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 24 anabilim dalı; 51 tezli, 6 tezsiz ve 7 ikinci öğretimde 

tezsiz yüksek lisans ve 41 doktora olmak üzere toplam 105 programı bulunmaktadır. 

Programlardan 59’u mühendislik, 26’sı mimarlık ve 20’si temel bilimler alanları ile 

ilgilidir. Toplam 496 öğretim üyesi ile lisansüstü öğretim yapan Enstitümüz; şu ana 

kadar 4.700 yüksek lisans, 800 doktora mezunu vermiştir. Günümüzde ise 1.511 yüksek 

lisans, 136 tezsiz yüksek lisans, 636 doktora olmak üzere 2.283 öğrenci öğrenim 

görmektedir. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 3,49 ve bir öğretim üyesinin 

ortalama ders yükü 5,2 saat/haftadır. Enstitümüzün amacı; bilim ve teknoloji 

üretebilen, ürettiği bilim ve teknolojiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen, 

dünya bilim ve teknolojisine katkıda bulunan saygın bilim insanlarının sayı ve 

niteliklerinin artmasına yardımcı olmaktır. Bu amaçla; üniversitemizin ulusal ve uluslar 

arası tanınırlığını arttırmak, ülkemiz üniversiteleri arasında ön plana çıkmasını 

sağlamak, endüstri desteğini ve işbirliğini arttırmak için disiplinlerarası bir sinerji 

yaratarak evrensel nitelikte kapsamlı lisansüstü tezlerinin oluşması için çalışılmaktadır. 

Özellikle, ülkemiz teknolojisine katkıda bulunacak, endüstriyel problemleri çözmeye 

yönelik tez çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Enstitümüz, toplumun değişik 

kesimlerine bilim ve teknoloji alanlarında uzman araştırmacılar kazandırmak görevi 



26 

 

yanında öğretim elemanı da yetiştirerek özellikle yeni kurulan üniversitelerimize çok 

önemli bir katkı sağlamaktadır. Üniversitemiz 2547 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi 

uyarınca gelişmekte olan üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren üniversiteler 

arasındadır. Bu çerçevede, 29 değişik üniversiteden kadroları geçici olarak 

üniversitemize aktarılmış olan 67 adet Araştırma Görevlisi, Enstitümüzün çeşitli 

anabilim dallarında lisansüstü eğitim görmüş ve görmektedir. Bilimin evrensel olduğu 

ilkesi ile Enstitümüz yabancı uyruklu öğrencilere de lisansüstü öğretimi vermektedir. 

Halen, yabancı uyruklu 23 öğrencimiz, değişik anabilim dallarında doktora ve/veya 

yüksek lisans öğrenimi yapmaktadır (Çizelge 2.1 ve Çizelge 2.2). 

Çizelge 2. 1 2010 yılı doktora mezun sayıları 

ANABİLİM DALLARI ÖĞRENCİ SAYISI 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  1 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 4 

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 4 

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 5 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ  2 

FİZİK  3 

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ 2 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 

KİMYA  8 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 5 

MATEMATİK 7 

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 2 

MİMARLIK 13 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 1 
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Çizelge 2. 2 2010 yılında anabilim dalı başına düşen yayınlar 

ANABİLİM DALLARI 
SCI 
EXP/ 
AHCI 

ULUSLAR 
ARASI 
BİLDİRİ TAM 
METİN 

ULUSLAR 
ARASI 
BİLDİRİ ÖZET 

YTÜ 
SİGMA 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  0 1 1 0 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 4 1 0 0 

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 4 3 1 1 

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME 
MÜHENDİSLİĞİ 

4 3 1 0 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ  1 0 0 2 

FİZİK  2 1 1 1 

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ 
MÜHENDİSLİĞİ 

0 2 1 0 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2 6 1 0 

KİMYA  3 0 8 0 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1 5 0 1 

MATEMATİK 4 0 0 0 

METALURJİ VE MALZEME 
MÜHENDİSLİĞİ 

0 1 2 0 

MİMARLIK 0 3 2 8 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 0 0 0 1 

2.3.1.4 Stratejik Plan 

Stratejik plan, gücünü ve uygulanabilirliğini, çağdaş gereksinimlere uygun, üzerine 

düşünülmüş ve içi doldurulmuş ifadelerin yer aldığı “misyon, vizyon, temel değerler, 

ilkeler ve temel politika” başlıklarından oluşan kurumsal temellerden alır. Buna göre 

FBE’nin vizyonu; araştırma ve teknoloji odaklı, toplumsal gereksinimlere dönük 

çalışmalara destek veren bir anlayışı benimsemiş, ulusal ve uluslararası alanda, eğitim 

ve araştırma yönünden tanınır ve ayırt edilir bir eğitim kurumu olmaktır. Misyonu ise; 
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sürdürülebilir mükemmellik ve inovasyon felsefesini temel alarak, akılcı, üretken ve 

sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş bir eğitim ve araştırma ortamı sağlayarak, 

akademik anlamda donanımlı ve dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde 

etki sahibi bireyler yetiştirmek, üniversite – Kamu – Sanayi işbirliklerinden yapılanacak 

köprüler ile topluma ulaşmak ve bu yolla, bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasını 

teşvik etmektir [14]. 

2.3.1.5  Anabilim Dalları 

Fen Bilimleri Enstitüsü’ nde; Bilgisayar Mühendisliği, Biyoloji, Biyomühendislik, Çevre 

Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, Fizik, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri 

İşletme Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, Kimya, Kimya 

Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik 

Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama anabilim dallarında lisansüstü eğitim 

verilmektedir. 

2.3.2 Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Tanım 2.1 Evrensel değerleri benimsemiş, girişimci, yaratıcı, araştırmacı sosyal 

bilimcileri yetiştirmek Sosyal Bilimler Enstitüsünün vizyonudur. 

Tanım 2.2 Bölüm içi, kurum içi ve kurumlar arası iletişime ve işbirliğine önem veren, 

disiplinler arası işbirliği ile projeler üreten, lisansüstünde uzmanlığa yönelik öğrenim 

veren,  eğitimde ve öğretimde çağdaş ve güçlü teknolojik bir altyapıyı oluşturmaya 

çalışan, sektörlerin ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir projelerin 

üretilmesine çalışan sosyal, etik ve evrensel değerlere sahip, strateji ve değer yaratan, 

ulusal ve uluslararası üniversitelerle yapılacak işbirliği ile teknoloji, bilim ve sanatı 

topluma yaymaya çalışan bir kurum olmak Sosyal Bilimler Enstitüsünün misyonudur. 
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Şekil 2. 7 Çukursaray binası  

Teorem 2.3 Sosyal Bilimler Enstitüsünün misyon ve vizyonu temel alınarak yürütülen 

Programların öğretim ile ilgili amaçları [15] den aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

 Disiplinlerarası akademik paylaşımı ve etkileşimi sağlamak, 

 Öğrenim kalitesini geliştirmek ve uzmanlığa yönelik olmak üzere, ders planlarını 

yeniden düzenleyerek seçimlik ders sayısını arttırmak, 

 Eğitim programlarında uygulama ve uygulamacılardan destek almak, 

 Sosyal Bilimler Enstitüsüne öğrencinin kabulü ve öğrenciliğinin sonlandırılmasına 

kadarki sürecin tam ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

 Öğrenci danışmanlık sistemini daha fonksiyonel hale getirmek, 

 Ulusal ve uluslararası akademik etkinliklerinin arttırılması (konferans, panel, 

sempozyum, workshop vb.), 

 Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kurumları ile etkili iletişim ve işbirliğini 

sağlanması, 

 Uluslararası üniversitelerle, araştırma kurumları ile etkili iletişim ve işbirliğini 

sağlanması, 

 Öğretim üyeleri ve öğrencilere her türlü teknik donanım olanağını sağlayabilecek 

düzeye ulaşmak, 
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 Öğrencilere yurtdışı değişim programları ile öğrenim olanakları sağlamak ve 

ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarına katılımın arttırılması, 

 Öğretim üyelerine yurtdışı akademik çalışma olanaklarını sağlamak, 

 Uluslararası üniversitelerle işbirliği ile ortak programlar yürütmek, 

 Online eğitim için gerekli altyapı çalışmalarını hazırlamak, 

 SBE WEB sayfasını sürekli güncel tutmak ve donanımlı hale getirmek, 

 Yüksek lisans ve Doktora tezlerini uygulama ve uygulamacıların ihtiyaçlarına 

yönelik olarak da hazırlamak, 

 Endüstri ile etkili bir iletişim ve işbirliği gerçekleştirmek, 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Anabilim Dalları ilişkisindeki süreçlerin tam olarak 

saptanması ve yürütülmesini sağlamak, 

 Enstitü ve anabilim dalları arası haberleşmede teknolojiden yararlanmak, 

 Enstitü kütüphanesi oluşturmak,  

 Öğrencilere yüksek lisans ve doktora tezlerinin hazırlanmasında bilimsel ve etik 

kurallara uygun akademik çalışma öğretisini geliştirmek, 

 Topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı, yapıcı ve yaratıcı sosyal bilimciler ve 

sanatçılar yetiştirmek, 

 Mezunlarına mesleki etik anlayışını kazandırmak, 

 Mesleki çağdaş yaklaşımları izleme ve mesleki araç, yöntem ve yaklaşımları 

kullanabilme yeteneğini kazandırmak, 

 Küreselleşmenin gereklerine yönelik eğitim ve öğretim süreçlerini uygulamak, 

 Sivil toplum örgütleri ile ilişkileri geliştirmek ve Sosyal Sorumluluk projelerinde 

yer almak,  

 Mezunların toplumda ve meslekte çevreleriyle etkin iletişim kurabilmelerini ve 

ekip çalışması içerisinde uyumlu çalışmalarını sağlayacak donanımlar 

kazandırmak, 
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 Enstitü kültürünü oluşturmak ve paylaşmak üzere etkin bir iletişim sistemini 

destekleyen bir organizasyon yapılandırmak ve sürdürmek 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora mezun öğrencilerine ulaşmak 

ve öğrencilerinin mezuniyet sonrası süreçlerinin takibini sağlamaktır. 
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BÖLÜM 3 

TEKNOPARK 

Sanayi ile işbirliği içinde ülkenin Ar-Ge faaliyetlerine katkıda bulunan 21. yüzyılın 

girişimci üniversite modeli doğrultusunda Teknopark kurulması çalışmalarına başlamış 

ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun dört maddesine göre 

Başkanlar Kurulu'nun 22/3/2003 tarih ve 5390 sayılı kararı ile Yıldız Teknik Üniversitesi 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur [16]. 

3.1 Teknopark  

Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP)’nin tanımına göre, teknopark; 

 Bir veya birden fazla üniversite veya diğer yüksek öğretim kurumu ve araştırma 

merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında ilişkili, 

 Bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup 

gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış, 

 İçinde yer alan kiracı firmalara, teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek 

sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir 

teşebbüstür. 

Teknoparklar Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alır ve teknoparklar için 4691 

numaralı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (Kanun No: 4691) uygulanır. Teknoloji 

üretmenin dört temel öğesi vardır: 

 Araştırmacı nitelik sahibi insan gücü, 

 Yeterli bilgi birikimi, 
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 Yeterli finansal kaynak, 

 Programlı bir şekilde AR-GE çalışması yapmak. 

Teknoloji geliştirmede, bu öğeler doğrultusunda dünyada birçok yöntem-birliktelik 

denenmiştir. Bunlardan en verimlisi, Üniversite-Araştırma kurumları ve Sanayi 

arasındaki diyalogla oluşmuş birlikteliktir [17]. 

Teknoloji üretmenin dört temel öğesi doğrultusunda teknoparkların ortak amacı; 

Bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratarak, 

üniversite ve Ar-Ge kuruluşlarında birikmiş bilginin nitelikli girişimcilerin kurduğu 

teknoloji oryantasyonlu firmalar aracılığıyla ekonomik dönüşümünü sağlamaktır.  

3.2 Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

Kanuna göre; Teknoloji Geliştirme Bölgesi yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni 

teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya 

da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım 

ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet 

haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda 

bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya 

enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının 

bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı temsil eder [17]. 

Yine kanuna göre; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin amacı üniversiteler, araştırma 

kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin 

uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla 

teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün 

kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini 

düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği 

desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu 

sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji 

yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı 

yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak 

yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır. 
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3.3 Teknoparkların Hedefleri 

 Teknoparkların dünya standartlarına göre hedefleri şunlardır: 

 Üniversitelerin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyerek, 

üniversitelerin vereceği hizmetleri zenginleştirip etkinleştirmek, 

 Sanayinin rekabet gücünü artırmak, 

 Teknolojiye dayalı bölgesel ve ekonomik gelişmeyi hızlandırmaktır. 

 Teknoparklar, 

 Teknoloji bağlantılı sanayi kollarının bulundukları yerlerde güçlendirilmeleri, 

 Yeni bölgelerde sanayiinin gelişiminin desteklenmesi, 

 Yenilikçi çalışmaların gerçekleştirilmesi, 

 Eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğin artırılması ve 

 Uluslararası alanda rekabet gücünün yükseltilmesi amacıyla kurulmaktadır. 

Teknoparklar, bilimsel ve teknolojik çalışmaları, geliştirme ve prototip 

aşamalarından geçirip ticari uygulamaya konulmalarına ortam yaratmaktadırlar 

[18]. 

3.4 Teknoparkların Başlangıcı  

İlk aşama merkezleri genellikle teknoparkların bünyesinde bulunan kuruluşlardır. Bu 

merkezler teknoparklardan bağımsız olarak da kurulabilmektedirler. 1997 yılında 

Türkiye’de bulunan bütün kuruluşlar ilk aşama merkezi olarak kurulmuşlardır. 

İlk aşama merkezlerinin amaçları teknolojiye dayalı firmaların kuruluşunu hızlandırmak, 

teknik teşebbüsleri teşvik etmek, teknolojiye dayalı yeni teşebbüslerin yaşama ve 

büyüme oranlarını yükseltmek, sürekli ve kalifiye işler yaratarak ekonominin 

gelişmesine yardımcı olmak, teknolojik gelişmelerin hükümet tarafından teşvikinde 

odak noktası olan kaynakların etkin kullanımına yardımcı olmaktır. 

İlk aşama merkezleri, yeni ve/veya gelişen firmalara; 

 Yönetim, teknik ve mali konularda danışmanlık hizmetlerinin verildiği  
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 Yerleşim alanlarının ihtiyaca uyarlanabilen ve esnek olduğu, 

 Ortak telefon, sekreterlik, telefax, kafeterya, toplantı ve konferans salonları gibi 

hizmetlerin müştereken sağlandığı, 

 Kirası ucuz olan ortamlardır. 

İlk aşama merkezleri yeni girişimlerin başarı oranını önemli ölçüde artırır. ABD'de ilk 

aşama merkezlerinde faaliyete geçen şirketlerde başarı oranı %80 olurken, ilk aşama 

merkezinin dışında faaliyete geçen şirketlerde başarı oranı 45'dir. Ayrıca bu merkezler 

içinde doğup büyüyen şirketlerin daha sonra kendilerine teknopark içinde daha büyük 

bir yer edinerek bir teknopark şirketi haline gelip, ekonomik güç dağılımı üzerinde etkili 

olma fırsatları da mevcuttur. 

Teknoparklar ve ilk aşama merkezleri iç içe çalışırlar. İlk aşama merkezleri yeni doğan 

şirketleri besleyen, üniversite ve araştırma merkezi bağlantılı teknoparklar ise büyüyen 

şirketleri destekleyen ortamlar yaratırlar. Hem yeni doğan hem de büyüyen şirketlere 

hizmet sunmak teknoparkların da menfaatine uygundur, çünkü şirketler ilk aşama 

merkezi sayesinde büyüyebilir ve teknopark içinde faydalı büyüyen şirketler haline 

gelebilirler. Bir açıdan teknopark, kiracıların finansman, personel veya eğitim gibi belirli 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaynakları azami düzeye yükselten büyük bir ilk aşama 

merkezine benzetilebilir. 

Teknoparkın ilişkili olduğu üniversite/araştırma merkezi, araştırma ve geliştirme 

etkinliklerine yardımcı olan, fikir ve bilgi alışverişini teşvik eden, birçok tesis ve 

imkanları sunan kampüs benzeri bir ortam yaratarak çalışanları işlerinde daha verimli 

kılar ve daha çok tatmin eder; bu da personel devrini azaltır ve şirketin üstün özelliklere 

sahip personel bulmasını kolaylaştırır. Çoğu durumlarda arazi üniversiteye ait olduğu 

için, tesisler ve arazi satılmaz, kiraya verilir. Bu, parkta istikrarlı koşulların yaratılmasına 

katkıda bulunur ve arazi veya tesis için yatırım yapılmasının önüne geçerek işletmeler 

açısından da yararlı bir durum oluşturur. 

Büyüyen şirketler, özellikle ayakta kalmanın şüpheli olduğu gelişmenin ilk kritik 

safhalarında her türlü yardıma ihtiyaç duyduklarından var olan bütün kaynaklara 

ulaşabilmesi gerekir. Teknoparkların kritik avantajlarından biri, teknoparkların çoğunun 
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ve teknoparka bağlı ilk aşama merkezlerinin kiracı şirketlerin bu kaynaklara erişimlerini 

hızlandırabilmeleridir. Bu fonlar teknoparklarda bulunan büyüyen şirketlere daha kolay 

ulaşabilir. Yeni bir şirketin bir teknoparkı seçmesi, o şirketin finans kurumları tarafından 

ciddi olarak değerlendirmeye alınması için önemlidir. 

İlişkili üniversite veya araştırma merkezi aracılığıyla sağlanan teknik ve yönetsel destek, 

bir teknoparkın en önemli katma değeridir. Üniversitelerin teknopark kiracısı şirketlere 

sunabildikleri kaynaklar şunlardır: 

 Lisans ve lisansüstü öğrencileriyle ilişki kurma olanağı, 

 İyi eğitim görmüş mezunlara erişme olanağı, 

 Üniversitenin araştırma ekipman ve imkanlarına erişim, 

 Üniversitenin sosyal ve kültürel etkinlik tesislerine erişim, 

 Kütüphanelere erişim, 

 Danışma hizmetlerinden yararlanma, 

 Teknopark çalışanları için üniversitede ek öğretim üyeliği olanağı, 

 Ortak araştırma projelerine katılım veya araştırmayı üniversitede finanse etmek. 

Deneyimli bir teknopark yöneticisi ise pek çok farklı kaynağın zengin uzmanlık ve 

desteğini toplayabilir ve bunları ayakta kalmaya ve büyümeye çalışan yeni kurulmuş 

şirketlerin istifadesine sunabilir. Teknopark yöneticileri kiracı şirketler ile üniversiteler 

ve başka dış kaynaklar arasında aşağıdaki yollarla bir köprü işlevi görebilirler: 

 Yeni şirketler için yönetici kadrolar bulmak ve istihdam etmek; 

 Finansör veya yatırımcılar bulmak; 

 Hükümet satın alma programlarına erişim imkanı sunmak; 

 Ortak veya finanse edilen araştırma projeleri için üniversiteyle daha yakın ilişkileri 

teşvik etmek; 

 Danışma hizmeti olanakları sunmak. 
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Teknoparklar kiracılarının başarısında doğrudan paya sahiptirler ve herhangi bir sorun 

çıktığında kiracılarına yardımcı olmaktan sorumludurlar. Teknoparklar pazar alanı 

olarak teknoloji ve araştırmayı seçmekle son derece değişken özel bir pazara 

girdiklerini bilirler. Yeni, büyüyen şirketler sıklıkla aylık nakit akışlarına göre krize girer 

yaşar yada ölürler. Şirketin nakit akışının azaldığı aylarda, park kirayı almayabilir. Park 

yönetimi için önemli olan [18] de belirtildiği gibi eksi nakit akışının geçici olup olmadığı 

ve gelecekteki nakit akışı için, o şirkette risk almayı haklı çıkartabilecek kadar yeterince 

sağlam bir temelin var olup olmadığıdır. 

3.5 Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Avantajları 

Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel 

istihdam edilir. Bu bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli 

çalıştırılabilir. 

Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki 

yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları faaliyete 

geçirilmesinden itibaren 2013 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden 

müstesnadır. Bakanlar Kurulu, seçilen hedef alınan, belirli teknolojik alanlar ve ürünler 

için on yıla kadar süreyi uzatabilir. 

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili 

ücretleri, Bölgenin kuruluş tarihinden itibaren 2013 yılı sonuna kadar her türlü vergiden 

istisnadır. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde 

araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile 

sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, 

öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde 

edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak 

istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri 

devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi 

personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31. 



38 

 

maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 36. maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri 

uygulanmaz. 

Öğretim elemanları 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesinde öngörülen yurtiçinde ve 

yurtdışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite 

Yönetim Kurulu’nun izni ile bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak 

bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin bölgede elde edecekleri gelirler üniversite 

döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim 

Kurulu’nun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu 

bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin 

yönetiminde görev alabilirler. 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bu bölgelerde AR-GE faaliyetlerinde bulunan 

kişi, kurum veya kuruluşlara makbuz karşılığı sponsor olarak yapılan bağış ve yardımlar 

toplamı 193 sayılı gelir vergisi kanununun 89. maddesinin 2 numaralı bendi ile 5422 

sayılı kurumlar vergisi kanununun 14. maddesinin 6 numaralı bendinde belirtilen oran 

ve esaslar dahilinde indirime tabi tutulur, [3]. 

Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının kurum ve gelir vergisinden 

istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, 

veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol 

uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden 

müstesnadır.  

Bu bölgelerde yer alan firmalar KOSGEB desteklerinden yararlanabilir. Bunların bir 

kısmı hibe şeklinde bir kısmı taksitli geri ödeme şeklindedir.   

3.6 Teknopark Kuruluş Prosedürü 

Teknoparkın kurulması için teknoparkın kuruluşunu sağlayan kurumları temsile yetkili 

kişilerden oluşacak Kurucu Kurul KOSGEB' e başvurmalıdır. Kurucu Kurul, teknoparkın 

genel amaç ve politikaları ile kurulacağı bölgeyi belirleyerek, bölgedeki insan gücü, 

hammadde imkanları, mevcut sanayiinin durumu, üniversite sanayi ilişkileri ve pazar 

durumu, teknoparkın hangi sektörlerde faaliyet göstereceği, niteliği, büyüklüğü ve 
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kurulması için gereken altyapı ve mali porte ile teknoparkın işletme yönetiminin nasıl 

yapılacağı, mali ilişkileri, tahmini gelir ve giderlerinin nasıl oluşacağını içeren bir rapor 

ve bu yönetmelikte yer alan dokümanlarla birlikte Teknopark kuruluşu için KOSGEB'e 

müracaat eder. 

Hazırlanan rapor, KOSGEB tarafından Teknopark Kurulu'nca incelemeye tabi 

tutulacaktır. Bu Kurulda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, YÖK, TOBB, 

TTGV, TESK, HM, DTM, TYD, DPT, TPE, İGEME, MPM, TMMOB, SSM, temsilcileri yer 

almaktadır [18]. 

Başvuru, Kurul'ca uygun bulunması halinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Sanayi 

Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecektir. Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından da uygun bulunması halinde teknopark kuruluş süreci 

başlayacaktır. 

Teknopark kuruluş başvurusu ve raporunun Teknopark Kurulu tarafından 

incelenmesinde;  

 Ar-Ge Kurumunun ve Sanayi varlığının olması veya arazinin Ar-Ge Kurumu ve 

sanayiye yakın olması,  

 Hangi konu ve konularda faaliyet gösterileceği, işbirliği yapılacak kuruluşlar, 

sorumlunun kim yada kimler olacağı,  

 Teknoloji üretebilirliğinin veya geliştirilmesinin mümkün olup olmayacağı, 

istihdama etkisi, arazinin uygunluğu,  

 Sosyal (eğitim, sağlık,sosyal hizmetler) ve teknik (su, kanalizasyon, enerji, ulaşım ve 

haberleşme) altyapı imkanlarının tamamlanmış olup almadığı,  

 Kalkınma planları ile öngörülen hedeflere uygun; Sanayi ve Girişimcinin gelişimine 

açık; üretim, pazar ve sektör beklentilerinin teknopark faaliyet dinamizmine pozitif 

etki yapacak düzeyde olup olmadığı,  

 Girişimcilerin gücünün ve işletme ölçeklerinin böyle bir faaliyetin 

sürdürülebilirliğini etkileyip etkilemeyeceği,  
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 Güçlü bir finansman desteğinin varlığı, en azından finansman kaynaklarının uygun 

olup olmadığı,  

kriterlerine dikkat edilir. Amaca uygun faaliyetler olup olmadığı konularında olumlu 

kanaat sahibi olunması halinde başvuru T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi 

Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün görüşüne sunulur [9]. 

3.7 Teknoparklarda Girişimcilere Sunulabilecek Hizmetler  

3.7.1 Danışmanlık Hizmetleri 

 Kuruluş danışmanlığı 

 İş planları 

 Teknoloji danışmanlığı 

 Mali danışmanlık 

 Denetim 

 Hukuk danışmanlığı 

 Muhasebe işlemleri 

 Reklam ve pazarlama danışmanlığı  

3.7.2 Teknik Hizmetler 

 Laboratuar 

 Atölye 

 Kütüphane 

 Uluslar arası bilgi ağlarına erişim 

 Bilgisayar, fotokopi, daktilo 

 Telefon, teleks, fax 

 Yazılım paketleri 

 Konferans ve toplantı salonları 
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 Patent katalogları 

 Veri tabanı 

 Sekreter  

3.7.3 Sosyal Hizmetler 

 Sağlık hizmetleri 

 Alışveriş merkezi 

 Lokanta, kafeterya 

 Tiyatro, sinema, konser salonları 

 Spor tesisleri  

Sonuç olarak teknopark kurulumu için bir üniversite veya kamuya ait Ar-ge kuruluşları 

ile ortak çalışmak gerekmektedir. Yetkili yerler tarafından teknoparkın iyi yönetilmediği 

kanaati oluşursa, önce uyarılır ve sonra düzelmemesi halinde yönetime el konulabilir, 

yönetim başkasına devredilebilir. Yatırımcı açısından, teknoparklara bu kadar yüksek 

yatırımların geri dönüşümü çok iyi organize olunması durumunda ve yıllar sonra 

olabilecektir. Bunun yerine, teknopark kurulumu için ayrılacak miktar, girişimcilere 

destek olarak ayrılır ve girişimci ile ortak firma(lar) kurulur. Böylece hem yatırımcıya ait 

yer değerlendirilmiş olur, hem de projenin (girişimci tarafından üretilen proje) 

tamamlanmasından sonra maddi geri dönüşümü oldukça fazla olacaktır. Burada amaç 

girişimci düşüncesini satın almak ve ona karşılığında destek olmaktır. 

3.8 Teknopark 1. Faz Ar-Ge Binaları 

Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi – Teknopark, Ocak 2010 itibariyle toplam 15.000 m2 

alanda kurulu 1. Faz Ar-Ge Bölgesi ile faaliyete başlamıştır. 1. Faz Bölgesi; yazılım 

geliştirme, bilişim sektörü Ar-Ge çalışmaları, telekomünikasyon çözümleri, endüstriyel 

ürünler, moleküler teknoloji, sağlık sektörü Ar-Ge çalışmaları, endüstriyel ürünler Ar-Ge 

çalışmaları gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 12 Ar-Ge firması ve toplamda 170 

kalifiye Ar-Ge mühendisine ev sahipliği yapmaktadır. 1. Faz bölgesi, çeşitli rekreasyon 
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alanları, servis ve hizmet alanları gibi çoklu kullanıma açık alanlarla beraber 3 adet, 

toplamda 4.000 m2 kapalı alan içeren Ar-Ge merkezlerini bulundurmaktadır. 

3.9 Teknopark 2. Faz Ar-Ge Binaları 

Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Projesi, 1.300.000 m2 toplam alana sahip 

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa yerleşkesi içinde, Sanayi Bakanlığı tarafından 

onaylanmış 103.000 m2 alana sahiptir. Teknopark projemiz içerisinde; inşaat ruhsatı 

alınmış 40.000 m2’lik alanda 5 adet her biri 8.000 m2’lik Ar-Ge binası yapılanması 

planlanmıştır ve Mayıs 2010 itibariyle ana gelişim projesi uygulanmaya başlanmıştır. 

Teknopark Projesi genel yapılanması içerisinde sunulması hedeflenen hizmetler şu 

şekilde açıklanabilir;  

 Ar-Ge çalışmalarının tüm çeşitlerine hizmet sağlayacak, toplam 30.000 m2 

kiralanabilir ofis alanı, 

 Yüksek teknoloji Ar-Ge çalışmalarının yürütülebileceği özel laboratuarlar, 

 Mali danışmanlık, hukuk danışmanlığı ve genel danışmanlık hizmetleri, 

 Prototip proje uygulama atölyeleri, 

 Yüksek teknoloji konferans ve toplantı salonları,  

 Sağlık hizmetleri,  

 Kapalı ve açık spor tesisleri, 

 Restorantları ve kafeteryalarıyla yüksek kalitede hizmet verecek yaklaşık 1.000 

kişilik yaşam merkezi, 

 Tiyatro, konferans, konser alanları, 

 Geniş otopark alanları, 

 Çağdaş mimari ile bütünleşik rekreasyon alanları,  
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BÖLÜM 4 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Üniversitesimizin vizyonu; bilim, teknoloji ve sanat alanlarındaki çalışmalarıyla 

toplumsal gönencin artmasına katkıda bulunan önder üniversite olmaktır. Bu bağlamda 

ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla teknoloji, bilim ve sanatı 

topluma yaymayı kendine misyon edinmiştir. 

Aşağıda iletişim adresleri mevcuttur. 

Yıldız Kampüsü: Barbaros Bulvarı 

34349 Yıldız-İstanbul 

Tel: 0212 383 70 70 (40 Hat) 

Davutpaşa Kampüsü: Davutpaşa Mah. 

Davutpaşa Caddesi 

34220 Esenler- İstanbul 

Tel: 0212 383 70 70 (40 Hat) 

Faks: 0212 383 40 11 

Ayazağa Kampüsü: Büyükdere Caddesi 

80670 Maslak-İstanbul 

Tel: 0212 285 05 30 (4 Hat) 

Faks: 0212 276 68 88 
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EK-A  

ERASMUS  

Hayat Boyu Öğrenim (LLP) programı içinde Yüksek Öğretimi kapsayan kısımdır. 24 Ocak 

2000 yılında benimsenmiş ve 2006 yılı sonuna kadar devam edecektir. Amaç Avrupa’da 

yükseköğretimi geliştirmek ve işbirliği yapmaktır.  

A-1 Genel Bilgiler 

Erasmus; Türkiye ve EFTA/EFA ülkeleri İzlanda, Liechtenstein, Norveç ile birlikte 27 

Avrupa Birliği Üyesi ülkeyi kapsar.  

Erasmusun amacı; yüksek öğretimin temeli olan kaliteli insan yetiştirmek, bilimsel 

buluşları paylaşmak ve yeni nesillerin Avrupa içinde bu amaçlar doğrultusunda 

yetişmesini sağlamaktır. Bu nedenle Yüksek Öğretim Kurumu yöneticilerinin, öğretim 

elemanlarının ve öğrencilerin değişim programlarını destekler. 

Üniversitelerde hem öğrenciler hem de öğretim elemanları Erasmus programından 

faydalanabilir. Ancak üniversitelerin AB komisyonunca onaylanmış Erasmus Üniversite 

Beyannamesi (Erasmus University Charter – EUC)’ne sahip olmaları gerekir.  

Bu beyannamede ERASMUS işbirliği için gerekli esas prensipler belirlenir. Başvuruda 

bulunan üniversitenin mevcut durumu incelenir. Başvuru formunda Üniversite Rektörü, 

Erasmus Koordinatörü hakkında bilgi, mevcut öğrenci sayısı, en son yıl mezun olan 

öğrenci sayısı, üniversitede eğitim verilen birimler, Erasmus programından 

beklenilenler, programa kabul sonrası değişim için gelecek öğrencilerin istihdam 

şartları (yemek, yurt, sosyal faaliyet) dil eğitim imkânları, gibi bilgiler verilir.  
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A-2 Erasmus Etkinlikleri  

ERASMUS programı kapsamında yüksek öğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, doktora 

dâhil olmak üzere öğrencilere, üniversiteler arasında varılan ikili anlaşmalar ve 

düzenlemeler çerçevesinde, diğer katılımcı ülkedeki bir üniversitede veya yüksek 

öğrenim kurumunda 3–12 ay eğitim desteği (Erasmus hibesi) sağlanmaktadır. Aylık 

hibe ülkelere göre 400–600 € arasında değişmektedir. Ayrıntı için Erasmus Uygulama El 

Kitabı'na başvurulabilir. 

Programa katılmaya ve Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış öğrencilere Erasmus 

Öğrenci Beyannamesi verilerek, bu standart metinle hakları ve sorumlulukları bildirilir. 

Bir kişi, hayatında ancak bir kez Erasmus öğrencisi olabilir.  

 Öğrenci değişimi yapacak üniversitelerden biri mutlaka AB üyesi ülkeden olmalıdır.  

Öğrencinin, gittiği okulda aldığı dersler, kendi okulunda alabileceği derslerin muadili 

yahut yerine saydırılabilecek nitelikte olmalıdır.  

Öğrenci, gittiği kurumda aldığı notları kendi okulunda saydırıp dönem kaybı yaşamadan 

eğitimine devam edebilir. 

Öğretim Elemanları, 1 hafta (beş seminer ve/veya ders saati) ile 6 ay için misafir 

gidebilirler. Mali destek gün ve hafta sayısına bağlı olarak belirlenir. Bu şekilde; öğretim 

elemanlarına mesleki ve kişisel gelişim olanakları sağlamak, üniversiteleri sundukları 

ders yelpazelerini ve içeriklerini genişletmeye teşvik etmek, öğrencilerin farklı 

ülkelerden gelen akademik personelin uzmanlığından yararlanmalarını sağlamak, farklı 

ülkelerdeki kuruluşlar arasındaki bağları güçlendirmek, pedagojik yöntemler 

konusunda uzmanlık ve deneyimlerin alışverişini özendirmek amaçlanmaktadır. 

http://www.eu.yildiz.edu.tr/doc/Ek_VI_2008-2009_uygulama_el_kitabi-web.pdf
http://www.eu.yildiz.edu.tr/doc/Ek_VI_2008-2009_uygulama_el_kitabi-web.pdf
http://www.eu.yildiz.edu.tr/gkosul.php
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EK-B 

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 

Bilgi toplumuna geçtiğimiz bu dönemde bir kurumun ayakta kalabilmesi ve varlığını 

devam ettirebilmesi, tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Günümüzün 

başarılı kurumları için rakipleri arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı 

yaşayabilmenin en önemli koşulu kalite üretimi ve bu kaliteyi üreten ve sürdüren 

nitelikli insan gücünü yakalamaktır. Kurumsal gelişime yön vererek kurumları 

güçlendirmek ve böylelikle, özellikle kriz dönemlerindeki hassas yapılarını ortadan 

kaldırmak amacıyla üniversiteler ve kurumlar sık sık bir araya gelmektedir. 

YILDIZ-SEM, üniversitemizin değerli öğretim üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübesinden 

yararlanarak yabancı dil, bilgisayar, teknik, sertifika, uzaktan eğitim, kültür, sanat ve 

spor programlarından oluşan geniş eğitim yelpazesi ile kurumsal gelişime katkı 

sağlamaktadır. 

Üniversitelerin temel görevlerinden biri de, yaptığı araştırma sonuçlarından elde ettiği 

bilgi ve teknolojiyle toplumu tanıştırmak ve böylelikle bulunduğu bölgeye ve topluma 

katkıda bulunmaktır. Üniversiteler, ülke gelişimini kişisel gelişimin tetikleyeceği 

bilinciyle toplumuzu geleceğe hazırlamak ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 

eğitim merkezleri aracılığıyla, kişiler ve toplumla bir araya gelerek hedeflerini 

gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Toplumumuzun ihtiyacı olan konularda öğrenmeyi ve 

kişisel gelişimi desteklemek amacıyla yeni programlar hazırlamak ve bu programları 

kişilere ve topluma ulaştırmak YILDIZ-SEM’in öncelikleri arasında yer almaktadır. 

Gücünü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve değerli öğretim üyelerinin bilgi birikiminden alan 

merkezimiz; yabancı dil, bilgisayar, teknik, sertifika, uzaktan eğitim, kültür, sanat ve 

spor programlarından oluşan geniş eğitim yelpazesi ve her yaştan insana sunduğu 
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eğitim fırsatlarıyla yaşam boyu öğrenme kavramına yeni bir bakış açısı 

kazandırmaktadır. 
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EK-C 

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 

26.03.2010 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Öğretim Üyesi Yetiştirme 

Programına İlişkin Esas ve Usulleri” gereğince Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ÖYP 

Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. ÖYP Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Kayhan Gülez dir. 

C-1 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller 

1. Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda, 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına 

sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer 

yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması 

suretiyle, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

2. Bu esas ve usuller, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının işleyişine ilişkin esas ve 

usulleri kapsar. 

3. Bu esas ve usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun 10 uncu maddesi, (2) Yılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

4. Bu esas ve usullerde geçen; 

a) ÖYP: Yurtiçi ve yurtdışında öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla ilgili 

yükseköğretim kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını, 

b) YÖK‐ÖYP Komisyonu: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bir Yürütme Kurulu 

üyesi başkanlığında farklı branşlardan beş öğretim üyesinden oluşturulan komisyonu, 

http://www.oyp.yildiz.edu.tr/
http://www.oyp.yildiz.edu.tr/
http://www.yildiz.edu.tr/~gulez
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c) ÖYP Araştırma Görevlisi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na katılan lisansüstü 

eğitim‐öğretim yapan araştırma görevlisini, 

ç) ÖYP Üniversitesi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitim‐ 

öğretim veren yükseköğretim kurumunu, 

d) ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi: Yükseköğretim kurumlarında Öğretim Üyesi 

Yetiştirme Programının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, ÖYP’na ilişkin iş ve 

işlemlerin yürütülmesi ile her türlü harcamanın yapılmasında yetkili ve sorumlu birimi, 

e) ÖYP Kurum Koordinatörü: ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin 

yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından 

belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi, 

f) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından ÖYP kurum koordinasyon 

biriminde görevli personel arasından belirlenen kişi ya da kişileri, 

g) Harcama yetkilisi: ÖYP kurum koordinatörünü, 

h) Muhasebe birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü 

birimi, 

ı) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap 

vermekten sorumlu kişiyi, 

i) ÖYP Puanı: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi olmak üzere 

başvuran adayların ya da program gereğince bir ÖYP Üniversitesine eğitim‐öğretim 

görmek amacıyla başvuran ÖYP araştırma görevlilerinin lisans genel not ortalamasının 

%35’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda 

alınan puanın %50’si ve varsa yabancı dil puanının %15’i alınarak hesaplanan ve en son 

girilen ALES ve Yabancı Dil Sınav sonuçlarına göre güncellenebilen puanı, 

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

k) Yükseköğretim Kurumu: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerini, 

l) Yabancı Dil Sınavı: ÜDS, KPDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil 

sınavını ifade eder. 



52 

 

5. Yükseköğretim kurumları, ÖYP kapsamında alınmasını istedikleri anabilim dalları 

itibariyle araştırma  görevlisi sayılarını ve araştırma görevliliğine başvuruda 

bulunacakların lisans veya lisansüstü mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirleyip 

YÖK’e bildirir. YÖK Yürütme Kurulu, programa katılmak üzere başvuruda bulunan 

yükseköğretim kurumlarının taleplerini değerlendirir ve ÖYP araştırma görevlisi 

kontenjanlarını belirler. 

6. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile YÖK resmi 

 internet  sitesinde  ilan  edilen  ÖYP  araştırma  görevlisi  kontenjanlarına, belirlenen 

koşulları karşılayan adaylar ilgili rektörlüklere bireysel olarak başvururlar. 

Değerlendirme ve atamalar mevzuat hükümlerine göre yapılır. ÖYP araştırma görevlisi 

kadrolarına, ilgili yükseköğretim kurumunun senato kararı ile ÖYP puanları esas 

alınarak da atama yapılabilir. 

7. Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 puanın altında olan ÖYP araştırma görevlilerine ÖYP 

puanları ve tercihleri esas alınarak Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yurtiçindeki 

yükseköğretim kurumlarında altı aya kadar yabancı dil eğitimi verilir. 

8. Yurtiçindeki en çok altı aylık yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma 

görevlileri, kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler. 

9. Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan alan ÖYP araştırma görevlileri, istekleri 

halinde yabancı dil eğitimi için üç ay süreyle yurtdışına gönderilir. 

10. Yabancı Dil eğitim programlarının başlama tarihinden en geç 1 yıl sonra, yapılacak 

ilk Yabancı Dil Sınavından 65 ve üzeri puan alamayan ÖYP araştırma görevlileri ÖYP 

Programı kapsamında yapılan desteklerden faydalanamazlar. 

11. ÖYP’na öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılan yükseköğretim kurumları, 

lisansüstü öğrenim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim 

üyesi sayılarını, eğitim‐öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı mevcut ve bu 

kapsamda almayı planladıkları araştırma görevlisi sayılarını ve bu öğrencilerde 

arayacakları asgari şartları YÖK’e bildirir. Yürütme Kurulu, YÖK‐ÖYP Komisyonunun 

görüşünü de alarak ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programları, öğrenci 

kontenjanları ve öğrencilerin kabulüne ilişkin şartları belirler ve YÖK resmi internet 

sitesinde ilan eder. 
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12. Yabancı Dil Sınav puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından 

ilan edilen ÖYP lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan 

sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ilgili yükseköğretim kurumlarında görevlendirilir. 

13. Öğrenim süreleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenen 

sürelerdir. Anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen ek süre boyunca, ÖYP 

kapsamında verilen desteklerden yararlanılamaz. Bu esas ve usullerin 7. maddesi 

gereğince yabancı dil eğitimi verilen süreler ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği gereğince verilen ek süreler de dâhil olmak üzere azami eğitim‐öğretim 

süresi içinde çalışmalarını tamamlayamayan, ÖYP’na devam etmek istemeyen, 

kadrosunun bulunduğu  yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya 

görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP araştırma 

görevlilerine mecburi hizmete ilişkin genel hükümler uygulanır. 
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KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı Soyadı  :Soyad büyük harfle yazılmalıdır. 

Doğum Tarihi ve Yeri : 

Yabancı Dili : 

E-posta : 

 

ÖĞRENİM DURUMU 

Derece Alan Okul/Üniversite Mezuniyet Yılı 

Y. Lisans (Bu alana ait bilginiz mevcut değilse satırı siliniz.) 

Lisans    

Lise    

 

İŞ TECRÜBESİ (Bu alana ait bilginiz mevcut değilse siliniz.) 

Yıl Firma/Kurum Görevi 

2010   

2005   

2002   

 

 



55 

 

YAYINLARI 

Makale (Bu alana ait bilginiz mevcut değilse siliniz.) 

1.  

2.  

 

Bildiri (Bu alana ait bilginiz mevcut değilse siliniz.) 

1.  

2.  

Kitap (Bu alana ait bilginiz mevcut değilse siliniz.) 

1.  

2.  

Proje (Bu alana ait bilginiz mevcut değilse siliniz.) 

1.  

2.  

ÖDÜLLERİ(Bu alana ait bilginiz mevcut değilse siliniz.) 

1.  

2.  

 


