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OBS ile Gerçekleştirilen İşlemler

Birinci Yıl Deneyimi; YTÜ1911
Kültür-Sanat-Tasarım-Spor Birimi

Diğer Burs Olanakları
YTÜ tarafından verilen burslar; Burs Koordinatörlüğü

Spor Tesisleri
Mediko Sosyal Merkez

ÖĞRENCİ İŞLERİ

KAMPÜS KART

DERS KAYITLARI

GEÇİŞLER, ÇİFT ANADAL VE YANDAL ÖĞRETİMİ

YTÜ’DE KARİYER YOLCULUĞU; ÖRKAM

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ; KÜLTÜR HİZMETLERİ

BESLENME, BARINMA VE BURSLAR; BURS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON MERKEZİ

SOSYAL TESİSLER VE SAĞLIK OLANAKLARI

İÇİNDEKİLER

Ülkemizin en köklü̈  eğitim kurumlarından biri olan Yıldız Teknik 
Üniversitesi’ne hoş̧ geldiniz. Her birinizi yürekten kutluyorum. 
Büyük emek harcayarak zorlu bir süreçten geçtiniz ve artık 
bir Yıldızlısınız. Öğrenmek, anlamak, düşünmek, sorgulamak, 
araştırmak, üretmek, gelişmek ve geliştirmek için buradasınız 
ve bizlere emanetsiniz.
Yıldız Teknik Üniversitesi, güçlü̈  geleneği üzerinde yükselerek 
geleceğe yön veren, yenilikçi, proaktif bir dünya üniversitesi 
olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemiz 
bünyesindeki değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla, bu 
yolculukta sizleri üst düzey mesleki ve bilimsel yetkinliğe 
sahip; inisiyatif alabilme, sorun çözme ve liderlik becerileri 
gelişmiş̧ ; eleştirel ve stratejik düşünebilen; fark yaratabilecek 
uygulamalara imza atabilen; bir yandan teknolojinin tüm 
olanaklarından en etkili şekilde yararlanırken bir yandan 
bilgisini ve uzmanlığını insana, doğaya, topluma iyilik katacak 
biçimde kullanabilen; sanatsal, kültürel ve sportif kazanımlara 
değer veren; entelektüel seviyesi yüksek, girişimci bireyler 
olarak yetiştirmek en temel önceliğimizdir.

Dünyamız sürekli değişmekte, dönüşmekte ve dijitalleşmekte. 
Bilgi de öyle. Bu nedenle öğrenmeniz kadar öğrenmeyi 
öğrenmeniz, kendinizi sürekli güncelleme becerisi geliştirmeniz, 
özgüvenli, cesur, söyleyecek sözü, ülkemize ve insanlığa 
sunabilecek özgün katkıları olan gençler olarak yetişmeniz 
bizler için çok önemli. Geleceği anlamak, öngörebilmek kadar 
şekillendirmek için çalışmak da siz sevgili Yıldızlıların görevi. 
Bu yolda sizlere yardımcı olmak ve destek vermek için tüm 
gücümüzle çalışmak ise bizlerin görevi.
Sizlere üstün başarılarla dolu, verimli ve mutlu bir üniversite 
yaşamı diliyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

PROF. DR. TAMER YILMAZ
REKTÖR



YTÜ TOPLULUĞU ÜYELERİ;
Hür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir 
dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, 
sağduyulu, vicdanlı, dürüst ve erdemli 
bireylerdir.

DANIŞMANLIK ETİK KODLARI
YTÜ Öğrencİlerİ;
Akademik ve idari konularda kendileri için alınan kararları ve danışmanlarının açıkladığı ofis saatlerini takip ederler, 
danışmanlarına yanıltıcı bilgi vermezler.

YTÜ ÖĞRENCİ ETİK KODLARI
YTÜ Öğrencileri;
• Sosyal sorumluluk ve sosyal farkındalık bilinciyle hareket ederler,
• Eğitim sürecinde edindikleri tüm bilgi ve becerileri insanlık yararına kullanırlar,
• Arkadaşlarının haklarına ve onlara hizmet eden üniversitemiz personeline saygılıdırlar,
• Tüm çalışmalarında güvenlik kurallarına özenle uyum gösterir ve uymayanları uyarırlar,
• Kayıt dönemlerinde diğer öğrencilerin hakkını gasp etmezler,
• Aldıkları derslerin tüm gerekliliklerini yerine getirirler,
• Grup çalışmalarında iş birliğine önem verir, diğer öğrencilerin emekleri üzerinden çıkar sağlamazlar,
• Akademik personeli aldatıcı davranışlarda bulunmazlar ve bulunanlara yardım etmezler.

AYRIMCILIK VE TACİZE İLİŞKİN ETİK DEĞERLER
• YTÜ Topluluğu Üyeleri; ırk, renk, dil, mezhep, cinsiyet, köken, medeni durum, politik ya da dini inanç, aile, sosyal ya 

da kültürel altyapı ve cinsel yönelim gibi konuları temel alarak birbirlerinin farklılıklarına saygı ve hoşgörü ile yaklaşır.
• Her türlü taciz, yasaların belirlediği dar çerçevede değil, etik boyutu içinde değerlendirilir. Taciz ve buna bağlı olarak 

güç ve nüfuz kullanımı durumunda tacize maruz kaldığını veya tanık olduğunu düşünen öğretim elemanı, öğrenci ve 
personelin başvuruları ciddiyet ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde ele alınır.

• Kanunlar gerektirmediği sürece, profesyonel hizmet sırasında bireyler hakkındaki bilgiler açıklanmaz. Bireysel veri 
gizliliği kuralları esas alınır.

• Yönetici konumunda olanlar, kurumda çalışan bireylere yönelik özlük haklarını kısıtlayıcı, kariyerlerine zarar verici 
mesleki tacizde bulunmaz.

AKADEMİK ETİK KODLARA UYMAYAN BAŞLICA 
DAVRANIŞLAR
Kopya çekmek:
• Sınavlarda başkaları ile bilgi alışverişinde bulunmak,
• Sınavlarda izin verilmeyen kaynakları ya da bilgiyi kullanmak, 
• Sınavlarda kullanılmasına izin verilen kitap ve/veya diğer kaynaklara ek bilgi yazmak,
• Bir ödev, proje ve/veya raporun tamamını ya da sadece bir bölümünü bir başka öğrenci, meslek insanı ya da bir 

kaynaktan alıp kendi yapmış gibi sunmak.

Aşırmaya yönelik davranış biçimleri:
• Basılmış ya da internette yayımlanmış kaynaklardan kaynak belirtmeden yararlanmak,
• Farklı kaynaklardan yapılan alıntıları, kaynak göstermeden kullanmak,
• Bir kaynaktaki sonuçları olduğu gibi ya da kısmen değiştirerek kaynak göstermeden kullanmak,
• Öğretim elemanının izni olmadan öğretim elemanına ait ders notlarını veya materyalleri çoğaltarak başkalarının 

kullanımını sağlamak.

Aldatmaya yönelik başlıca davranışlar:
• Başkalarının yerine sınavlara girmek ve/veya yoklamaları işlemek ve/veya başkalarını bu konuda yönlendirmek,
• Kullanılmayan kaynakları kullanılmış gibi göstermek,
• Başkasının fikirlerini kendisininmiş gibi sunmak,
• Akademik tüm araştırma ve çalışmalarını bir başkasına yaptırmak.



Bu rehber Yıldız Teknik Üniversitesine yeni kayıt 

olan öğrencilerine yol göstermek amacıyla 

hazırlanmıştır. Tanıtım günlerinde ya da sosyal 

medya ortamlarında dile getirilen sorulara yanıt 

vermek üzere bazı önemli konuların altı çizilmiş 

ve kampüslerimizde yer alan mekânlar hakkında 

aydınlatıcı çeşitli bilgiler paylaşılmıştır. Daha 

ayrıntılı sorularınız için hem www.yildiz.edu.tr 

web sayfasını kullanabilir hem de ilgili birimlerin 

kendi adreslerine ya da doğrudan fiziksel 

mekânlarına başvurabilirsiniz.

2022-2023 Güz yarıyılında BAŞARILAR dileriz  

YTÜ Öğrenci Dekanlığı (ODEK)

(Davutpaşa Kampüsü Taş Bina A-1023, 

www.orgde.yildiz.edu.tr, odek@yildiz.edu.tr)

ÖĞRENCİ REHBERİ 
HAKKINDA

KAMPÜSLERİMİZ

DAVUTPAŞA YILDIZ

Üniversitemizin “Sürdürülebilir Kampüs” temasını odağına alan yaklaşımı bağlamında, kampüslerimizde her canlının yaşam alanına saygı 
duyulur, doğal ve fiziksel mekânların dengesine dikkat edilir. Sıfır atık, enerji korunumu, su tasarrufu birincil konularımızdır. Çevresel, 
toplumsal, kültürel farkındalığı yüksek bir yaşam alanı için çalışmalarımızı sürekli iyileştirerek korumak temel hedefimizdir. Bu farkındalıktan 
hareket ederek öğrenci rehberini sizlere dijital olarak sunuyoruz. www.kampus.yildiz.edu.tr adresini ziyaret ederek sürdürülebilir kampüs 
çalışmalarımızı ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Çalışmalar herkesin katılımına açıktır.



ÖĞRENCİ İŞLERİ OBS’YE GİRİŞ

OBS İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
İŞLEMLER

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ 
(OBS)

Öğrenci İşleri, öğrencilerin Üniversiteye kayıt olmalarından 
mezuniyetlerine kadarki süreçte tüm akademik ve idari 
konularda bilgilendirilmelerinden sorumludur. Öğrenimleri 
süresince öğrencilerin gereksinimlerini karşılamakta yol 
gösterici olan öğrenci danışmanları, aynı zamanda idari ve 
akademik kadro arasındaki iletişimde de yardımcı olur ve 
ilgili birimlerle koordinasyon içinde çalışır. Tüm süreçler 
Bölüm Sekreterliği ve Fakülte Öğrenci Birimi tarafından 
yürütülür. Yapılan işlemlerin kontrolü, süreçlerin takibi ve 
mezuniyet işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 
yapılır. Bu açıdan mevzuat ve yönergeleri takip etmek çok 
önemlidir (https://ogi.yildiz.edu.tr/ogi/2/Yönetmelikler-ve-
Yönergeler/36).
Uluslararası Öğrenci Birimi (http://www.admissions.yildiz.edu.
tr/) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı altında hizmet vermektedir.
https://ogi.yildiz.edu.tr
ogidb@yildiz.edu.tr
Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A1022 34220 Esenler - İstanbul

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), zaman 
ve mekândan bağımsız olarak Fakülte, Bölüm, Öğretim Üyesi, 
Öğrenci ve İdari birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak ve 
en kısa sürede en iyi başarımı elde edebilmek üzere güvenilir 
ve uygulama sunucuları kullanılarak geliştirilmiş rol tabanlı bir 
internet uygulamasıdır.

Üniversitemiz web sayfası (https://www.yildiz.edu.tr/) üzerinden 
sağ̆ üst köşede bulunan Uygulamalar sekmesine tıklayıp açılan 
sayfadan OBS seçildiğinde giriş sayfası açılacaktır (https://obs.
yildiz.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx).
Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler OBS sistemine 
kullanıcı adı (sekiz haneli öğrenci numarası) ve geçici şifre ile 
girebileceklerdir. Geçici şifre ile ilgili bilgilendirme aşağıda 
detaylı olarak verilmiştir. 

Öğrencilerimiz, OBS’ye giriş yaparak, ders ekleme-silme, ders 
saydırma, alınan dersleri ve haftalık ders programı görüntüleme, 
not ortalaması görüntüleme, staj bilgilerini görüntüleme, özlük 
bilgilerini görüntüleme, adres bilgisi güncelleme ve Yabancı Dil 
Yeterlik Sınavına kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.

• Geçici şifreniz T.C Kimlik Kartınızın seri numarasıdır. Nüfus 
Cüzdanı seri numarasını girerken araya boşluk veya “-” 
karakteri eklenmemelidir.

• Ayrıca, geçici şifrenizi Giriş̧ Ekranında Şifremi unuttum 
seçeneğine tıkladıktan sonra istenen bilgileri girerek 
oluşturabilirsiniz.

• Giriş̧ yaptığınızda otomatik olarak şifre değiştirmeniz 
istenecektir. Daha sonra şifre değiştirmek için ise Kullanıcı 
İşlemleri menüsünden Şifre Değiştir seçeneğine tıklayınız ve 
yeni oluşturmak istediğiniz şifreyi giriniz.

• OBS kullanıcı adı ve şifre, Akademik takvimde yer alan 
ders seçim tarihleri ile birlikte aktif olacaktır. Sistemdeki 
kayıtların güvenliği için şifrenin hiç̧ kimse ile 
paylaşılmamasına azami özen gösterilmesi ve öğrenim 
süresince saklanması gerekmektedir.

KAMPÜS KART
Manyetik özellikli bir elektronik kart olan ve ilk kayıtta ücretsiz olarak verilen öğrenci Kimlik Kartı (yek kart) kampüs girişinde 
turnikelerde, yemekhanede, kütüphane işlemlerinde, kampüs içi ve kampüsler arası ring yolculuklarında, sosyal tesislerde (fitness, 
havuz, halı saha vb.) kullanılır. Kampüs kart bir okul kimliği olarak sadece kişiye özeldir. Başkaları tarafından kullanılması durumu 
disiplin suçu olarak işlem görmektedir.

Okula Yeni Kayıt Oldum. Kampüs Kartımı 
Nereden/Nasıl Teslim Alacağım?

Kampüs Kartımı Turnikeler Okumuyor. Ne 
Yapmalıyım?

Kampüs Kartımı Kaybettim. Ne Yapmalıyım? Kartımdaki Resmi Nasıl Güncelleyebilirim?

Kart Kayıp/Manyetik Arıza Durumunda Ücreti 
Var Mıdır?

Kampüs Kartıma Nasıl Para Yüklerim?

Bölüm Değişikliği Yaptım. Kartımı Nasıl 
Güncelleyebilirim?

İlk kayıt olduğunuzda öğrenci kartınız bölüm sekreterliklerince 
size ücretsiz olarak teslim edilecektir.

E-Yıldız ofisine müracaat etmeniz gerekmektir.

Kartınızı kayıp etmeniz ya da yenilemeniz durumunda kredi 
kartı ya da bankamatik kartından E-Yıldız ofisine 10 TL ödeme 
yapmanız gerekmektedir. Kayıp ya da yenileme dışındaki 
durumlardan ücret alınmamaktadır.

Kampüs kartınızı kayıp etmeniz durumunda aşağıda yazılı olan 
başvuru linkindeki formu doldurarak yeniden kart talep etmeniz 
gerekmektedir. Kart başvurusu yaptıktan sonra 3 iş günü 
sonrasında kartınızı E- Yıldız ofisinden teslim alabilirsiniz.

E-Yıldız ofisine, yeni resminiz ile birlikte güncelleme sebebinizi 
anlatarak e-posta (eyildizofisi@gmail.com ) atmanız 
gerekmektedir. Daha sonrasında üç iş günü içerisinde E-Yıldız 
ofisine gelerek eski kartınızı teslim etmek şartıyla yeni kartınızı 
alabilirsiniz.

Kampüs kartınıza para yükleyebilmek için öncelikle İş 
Bankası’ndan vadesiz hesap açtırarak bankamatik ya da 
kredi kartına sahip olmanız gerekmektedir. İş Bankası 
bankamatiklerinden ve iş cep uygulamasının eğitim ödemeleri 
kısmından bakiye yükleyebilirsiniz. 11.30’dan sonra yüklenecek 
bakiyelerin tanımlanması için yemekhanelerdeki tanımlama 
cihazlarına kartınızı okutmanız gerekmektedir.

E-Yıldız ofisine müracaat etmeniz gerekmektir.



DERS 
KAYITLARI
Ders kayıt işlemlerine ilişkin tüm bilgilerin yer aldığı 
kılavuzlar, Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen 
ders kayıt tarihlerinden bir süre önce Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı web sayfasında (http://www.ogi.yildiz.edu.tr/) 
sol menü de yer alan Güz yarıyılı Ders Kayıtları / Bahar 
Yarıyılı Ders Kayıtları başlıkları altında duyurulmaktadır. 
Ders kayıt işleminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi 
açısından kılavuzların incelenmesi gerekmektedir.

• 1. Sınıftan Lisans öğrenimlerine başlayacak 
öğrenciler ders seçimi işlemini, 1.1’de belirtilen 
şekilde temin edecekleri kullanıcı adı ve şifre ile 
Üniversitemiz web sayfası (https://www.yildiz.edu.
tr/) üstte bulunan UYGULAMALAR/OBS seçeneği 
üzerinden giriş̧  yaparak gerçekleştireceklerdir. 
İngilizce Hazırlık öğretimine başlayacaklar herhangi 
bir ders seçimi yapmayacaklardır.

• Ders seçimi işlemi Akademik Takvimde belirtilen 
süreler içerisinde yapılmak zorundadır. Kayıt 
yenileme işlemi yapılmayan her yarıyıl azami 
öğrenim süresinden sayılır.

GEÇİŞLER, ÇİFT ANADAL VE YANDAL ÖĞRETİMİ
Üniversitemiz programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, gerekli şartları sağlamaları durumunda 

Yatay geçiş̧ ve Çift Anadal başvurusunda bulunabilirler. Geçişler ve Çift Anadal ile ilgili Yönerge 
ve Esaslara, www.ogi.yildiz.edu.tr adresi üzerinde sol menü̈  de yer alan Mevzuat Yönetmelik ve 
Yönergeler başlığı altından ulaşılabilir. Konuya ilişkin kılavuzlar her yıl için ayrı ayrı hazırlanarak 

Akademik Takvimde belirtilen başvuru tarihlerinden önce www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde, 
Kurum İçi Yatay Geçiş̧ / Üniversiteler Arası Yatay Geçiş̧ ve Çift Anadal başlıkları altında 

duyurulur. Bunların yanı sıra üniversitemizde yandal öğretimi yapabilirsiniz. Yandal eğitimi, bir 
lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin, gerekli şartları sağladıkları takdirde; ilgi duydukları 

başka bir eğitim-öğretim programından ders almalarına olanak tanır. Yandal eğitimini başarı 
ile tamamlayan öğrencilere sertifika verilir.



YTÜ’DE KARİYER 
YOLCULUĞU; ÖRKAM-KOOP
Öğrenci Rehberlik ve Kariyer Merkezinin (ÖRKAM) 
amacı, öğrencilerimizin eğitimleri sırasında kendilerini 
tanımalarını sağlayarak, iş dünyasının ihtiyaçları 
doğrultusunda kariyerlerinin planlanmasında destek 
sağlamak ve eğitimleri sırasında ve mezuniyet sonrası 
kendilerini geliştirebilecekleri staj, yarı/tam zamanlı 
işlere yerleştirilmelerini sağlamaktır. Merkez; öğrenciler, 
mezunlar ve çalışanların yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve 
isteklerini dikkate alarak Kariyer Planlama ve Geliştirme 
yetkinliklerini arttırmalarını sağlayacak, eğitimler, 
seminerler ve etkinlikler düzenlemektedir.

Kariyer yolcuğunda bir diğer adım ise KOOP Eğitimi 
Modelidir. KOOP, iş dünyası ve üniversite arasında bir 
köprü görevi üstlenerek öğrencilerin bir tam yarıyıl 
boyunca işletmelerde iş deneyimi kazanmasını hedefler. 
Öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi’nde kazandıkları 
akademik bilgileri, KOOP Eğitimi Modeli sayesinde 
iş dünyasında pratik bilgilerle birleştirme olanağı 
yakalamış olurlar. Bu sayede öğrenciler KOOP Eğitimi 
süresince kendi yeteneklerini gösterme fırsatı yakalayıp 
işletmelerin işe alım sürecinde öncelikli aday konuma 
yükselirler.

ÖRKAM
http://orkam.yildiz.edu.tr
orkam@yildiz.edu.tr
Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, 
A1024 34220 Esenler – İstanbul
https://www.facebook.com/yildizkariyermerkezi
https://twitter.com/ytukariyer
https://www.instagram.com/ytukariyer

KOOP
http://www.koop.yildiz.edu.tr
koop@yildiz.edu.tr
https://twitter.com/YildizEduKOOP

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü öğrenci değişim hareketliliğini ve personel değişim 
programlarını koordine eder. Üniversitemiz değişik programlara giden öğrenci sayısında 

diğer üniversiteler arasında zirvededir. Bu programlar;
• Erasmus+ Programı Birimi (http://www.erasmus.yildiz.edu.tr/)

• Mevlana Değişim Programı Birimi (http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/ )
• Uluslararası İş Birlikleri ve Ortak Programlar Birimi

• (http://www.intcooperations.yildiz.edu.tr/ )
• Farabi Değişim Programı Birimi (http://www.farabi.yildiz.edu.tr/ )

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
https://ytuinternational.yildiz.edu.tr/
https://www.instagram.com/ytu_iro/

https://twitter.com/YTU_iro
Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, 

A 1003-1007 34220 Esenler - İstanbul



ÖĞRENCİ DEKANLIĞI (ODEK)

TÜM BU DEĞERLER SÜRDÜRÜLEBİLİR
VE KAPSAYICI TOPLUM OLMANIN 
GEREKLİLİĞİDİR.

Üniversitelerin temel görevi en sade anlamıyla sağlıklı ve 
refah düzeyi yüksek bir ortamda öğrencilerine nitelikli eğitim 
vermektir. Bu görev yerel ve küresel dinamikler bağlamında 
gelişmekte, farklı olgu ve kavramlar ile sürdürülmektedir. Yıldız 
Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, ülkemizde ve dünyadaki 
benzerleri gibi odağına öğrencisini alarak birinci sınıftan 
itibaren lisans eğitiminde destek vermek üzere kurulmuştur.
Yıldız Teknik Üniversitesinin vizyon ve misyonunda tanımladığı 
hedefler doğrultusunda temel değerleri; “özgür, açık ve 
sorgulayıcı araştırma kültürü, milli değerlere ve hedeflere katkı, 
işbirlikçi, paylaşımcı, bütünlükçü bir üniversite ruhu, değişime 
ve yeniliğe açıklık, sürekli öğrenmeye odaklılık, stratejik 
düşünme ve davranma, insana, topluma ve çevreye farkındalık, 
sosyal sorumluluk ve etik değerlere bağlılık, ehliyet ve liyakat” 
tır. Bu değerler dekanlığımızın da temel değerleridir. Hedefimiz 
öncelikle bunlar içinden “EŞİTLİK, DÜRÜSTLÜK, ETİK, İŞ BİRLİĞİ 
”ne odaklanmaktır.

Öğrenci Dekanlığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitim 
aldıkları süre boyunca öğrencilerin yaşam sorunlarını çözmek 
ve gereken desteği vererek huzurlu, verimli ve başarılı bir 
üniversite zamanı geçirmelerini sağlamayı hedeflemektedir. 
Akademik kaynaklar, erişilebilirlik, kariyer, okul kuralları ve 
yasal konular, mali ve yönetim konularında destek ve yardım, 
sağlık ve psikolojik danışmanlık kaynakları, güvenlik, öğrenci 
topluluklarının birliktelikleri alanlarında hizmet vermekte ve 
iletişim sağlamaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığının amacı; akademik 
çalışmaları yanı sıra entelektüel bilgiye ve yaşam görüşüne sahip, 
toplumsal ve kişisel gelişime emek veren, işbirlikçi, birbirine 
bağlı, kurumsal aidiyeti yüksek öğrenciler topluluğu oluşumuna 
katkıda bulunmaktadır. Bu amaç̧ doğrultusunda dört birim ile 
öğrencilerimize hizmet vermekteyiz; Psikolojik Danışmanlık (PD), 
Akran Danışmanlığı (AD), Birinci Yıl Deneyimi (BYD), Kültür-Sanat-
Tasarım-Spor (KSTS) Birimi. Ayrıca yaşayan pano, aile günü 
etkinlikleri, oryantasyon günleri ve YTU1911 dersi ile Üniversite 
yaşamına giriş için bir platform oluşturulmaktadır.

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 
http://www.ogrde.yildiz.edu.tr 
odek@yildiz.edu.tr 
Davutpasa Kampüsü, Kigla Binasi, A 1023 
34220 Esenler-istanbul 
https://www.instagram.com/ytuogrencidekanligi 
httos://twitter.com/YtuOdek

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 
BİRİMİ

AKRAN DANIŞMANLIĞI

Öğrenci Dekanlığı PD Biriminde kadrolu klinik uzman psikolog, 
psikolog ve psikolojik danışman ile öğrencilerimize hizmet 
verilmektedir. Ayrıca hizmet alımı ile psikiyatr, klinik uzman 
psikolog, psikolog ve psikolojik da Uzmanlarımız ile yapacağınız 
görüşmeler mesleki etik ve ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilir. 
Güven ve gizlilik ilkesi tüm kapsamıyla yerine getirilir. Yapacağınız 
görüşmeler sizin izniniz olmadan başka kişilerle paylaşılmaz. 
Ancak sizin ya da bir başkasının hayatı tehlike altında olduğunda 
ilk görüşmede belirtmiş olduğunuz kişilerle temasa geçilebilir. 
Bu durumda dahi başkalarıyla bilgi paylaşımında bulunulmadan 
önce sizinle iletişime geçilir.

Birey olarak insan; anlaşılmak, konuşmak, dinlenmek, kabul 
edilmek ve paylaşmak ister. Bu yüzden güven içerisinde 
samimiyet ve yakınlık duyguları ile kurulan bağlara ihtiyaç 
duyar. Akranlarımızla benzer gelişimsel yaşantılarımız olduğu 
için onları en iyi anlayabilen ve yardımcı olabilecek olan da 
SİZ DEĞERLİ YTÜ ÖĞRENCİLERİSİNİZ.

2021-2022 güz ve bahar yarıyıllarında gönüllü öğrencilerimiz 
ile pilot çalışma olarak başlayan Akran Danışmanlığı programı 
yapılanmasını tamamlamıştır. Temel hedefimiz; öğrencilerimizin 
iletişim becerilerini güçlendirmek, üniversitemize yeni 
başlayacak olan öğrencilere yol göstermek, yıl boyunca sosyal 
ve akademik konularda eğitim alan gönüllü öğrencilerin  (Akran 
danışman) yardım almak isteyen diğer öğrencilere (danışan) 
Akran Danışmanlığı programı kapsamında destek olmaktır.

 Bu amaçla Akran Danışman olarak seçilen öğrencilerimize altı 
oturumda 45 dakika kuramsal ve 45 dakika uygulamalı olmak 
üzere toplamda 90 dakika eğitim verilmektedir. Birinci sınıf 
öğrencilerinin akran danışman listesi www.ogrde.yildiz.edu.tr 
adresinde ilan edilmektedir. Bölümünüz web sayfasından da 
edinebileceğiniz listeler, ODEK tarafından “Oryantasyon Günleri” 
programı ile birlikte e-posta adresinize gönderilmektedir.

PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ 
psikolojikdanisma@yildiz.edu.tr

AKRAN DANIŞMANLIĞI 
akrandanismanligi@yildiz.edu.tr



BİRİNCİ YIL DENEYİMİ VE 
ÜNİVERSİTE YAŞAMINA  GİRİŞ 
YTÜ 1911 DERSİ
Üniversite yaşamı hakkında temel bilgileri sunmak, okuldaki 
eğitim yaşamınız boyunca kullanacağınız mekânları ve ilgili 
kişileri tanıtmak, sizinle aynı tutkuyu, istekleri ve hatta 
endişeleri paylaşan ve paylaşacak olan arkadaşlarınızla 
bir araya getirmek amacı ile YTÜ Oryantasyon Günleri 
hazırlanmaktadır.
YTÜ 1911 dersi ile tüm birinci sınıf öğrencileri çeşitli konularda 
üniversite yaşamı konusunda bilgilendirilmektedir. Her yıl YTÜ 
Oryantasyon Günleri ve YTÜ1911 dersi programı yenilenerek 
birinci yıl öğrencilerinin e-posta adresine gönderilmektedir. 
Oryantasyon günleri Ekim ayında akademik takvimde ilan 
edilen resmi açılış haftası içinde yapılmaktadır. 
www.ytu1911.yildiz.edu.tr adresinde dersin tanımı ve kapsamı 
yer almaktadır.

KÜLTÜR - SANAT - TASARIM - SPOR
Öğrenci Dekanlığı kültür, sanat, tasarım ve spor etkinlikleri 
planlayarak geniş katılımlı, entelektüel bir ortam oluşturmayı 
hedeflemektedir. Öğrenci kulüplerinin tek ya da grup olarak bir araya 
gelerek önerecekleri etkinlikler ilgili konularda mentörlerin desteği ile 
uygulanmaktadır. Mentörler kültür, sanat, tasarım ve spor alanlarında 

uzman akademisyenlerden oluşmaktadır.



Yemek Bursu
• Gereksinimi olduğu belirlenen öğrencilere verilir. Yemek 

bursları, YTÜ Sağlık Spor Daire Başkanlığı tarafından 
karşılanmaktadır.

• Her akademik yılın başında YTÜ Burs Koordinatörlüğü 
tarafından duyurulan başvuru süresinde online başvuru 
yapan ve maddi durumunu belgeleyen öğrenciler 
arasından Burs Bürosu’nun yaptığı değerlendirmeler 
sonucunda uygun aday öğrenciler belirlenir. Öğrencilerin 
bursiyerliklerinin kesinleşmesi, YTÜ Sağlık Spor Daire 
Başkanlığın onayına bağlıdır.

• Üniversite yemekhanesinde günde bir öğün ücretsiz yemek 
bursudur. Bir akademik yıl için geçerlidir.

• Her dönem yemek hakkının %50’sinden azını kullanan 
öğrencinin bu bursu kesilir.

BESLENME, BARINMA VE
BURS OLANAKLARI

YTÜ kampüslerinde yaklaşık 10 bin kişilik yemek servis 
edilmektedir. Her iki kampüs alanında okul yemek salonları 
yanı sıra çeşitli kafe ve restoranlar bulunmaktadır.Kaliteli 
malzemeler kullanılarak hazırlanan yemekler en uygun fiyatlarla 
sunulmaktadır. Günde iki öğün (öğlen ve akşam) olan Yemek 
menülerini www.sks.yildiz.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Davutpaşa Kampüsümüzde kız öğrencilerimiz için yurt 
bulunmaktadır. Ayrıca lisansüstü öğrencileri için yurt olanağı 
bulunmaktadır.
YTÜ tarafından verilen burslar;
BURS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine üniversite içi veya 
dışı kaynaklı olarak Burs Koordinatörlüğü aracılığı ile verilir. 
2022 -2023 Eğitim Öğretim yılı için YTÜ Vakfı aracılığı ile 1000 
öğrencimize 6.000.000,00 TL tutarında burs verilecektir.

Gereksinim Bursu
• Gereksinimi olduğu belirlenen öğrencilere verilir. Nakdi 

burslar, YTÜ Vakfı ve diğer vakıf / kurum / kuruluşlar 
tarafından karşılanmaktadır.

• Her Akademik yılın başında YTÜ Burs Koordinatörlüğü 
tarafından duyurulan başvuru süresinde online başvuru 
yapan ve maddi durumunu belgeleyen öğrenciler arasından 
mülakata girecek olanlar belirlenir. Mülakatlardan sonra 
Burs Bürosu’nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda YTÜ 
Vakfı ve diğer vakıf / kurum / kuruluşların kriterlerine uygun 
aday öğrenciler belirlenir. Aday öğrencilerden ek belgeler 
talep edilebilir. Ancak bu belgeler tamamlandığında 
öğrenci dosyaları vakıf / kurum / kuruluşlara gönderilir.

• Öğrencilerin bursiyerliklerinin kesinleşmesi, vakıf / kurum 
/ kuruluşların onayına bağlıdır .

• Burs alma önceliği hazırlık ve ilk dört yarıyıl öğrencilerinindir.

• Öğrencilerin burs başvurusu yapma koşulları, normal 
öğrenim sürelerini aşmamış

• olmaları ve AGNO’larının en az 2.00 olmasıdır. Eğitim 
yılı sonunda, öğrencinin AGNO’sunun 2.00’nin altında 
olması durumunda bursu kesilir. Hazırlık okulunu bir yılda 
bitiremeyenler Lisans’a başlayıncaya kadar burs alamazlar. 
Bu öğrenciler Lisans eğitimine başlarken gereksinim bursu 
için yeniden başvurmak zorundadırlar.

• Hazırlık öğrencilerinin derslere devam hakkı olduğu 
sürece gereksinim bursları sürer. Hazırlık okulunu bir yılda 
bitiremeyenler Lisans’a başlayıncaya kadar burs alamazlar. 
Bu öğrenciler Lisans eğitimine başlarken gereksinim bursu 
için yeniden başvurmak zorundadırlar.

• Kesilen burslar Burs Koordinatörlüğü kararıyla ve 
kontenjana göre yenilenebilir.

• Bir öğrenciye ihtiyacına göre birden fazla burs bağlanabilir 
(Gereksinim ve Yemek Bursu gibi). Ancak bir öğrenciye 
birden fazla nakdi burs verilemez (KYK Öğrenim Kredisi 
hariç).

Diğer Burs Olanakları
Devlet kurumları tarafından verilen bu bursları alabilmek 
için, doğrudan devlet kurumlarına başvuru yapılması 
gerekir. Bursların devamı ile ilgili takibi de kurumlar 
kendileri yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra YTÜ aracılığı ile 
burs veren vakıf, kurum ve kuruluşlar da burs sistemimizi 
desteklemektedir.

BURS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
http://www.bursburosu.yildiz.edu.tr

bursburosu@yildiz.edu.tr
Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, B 1007 34220 

Esenler - İstanbul



ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Üniversitemizde öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı sosyal, 
kültürel ve sportif etkinlikler yapabilmeleri, sosyal ve kültürel 
olarak kendilerini geliştirebilmeleri, yeni ilgi alanları ile birlikte 
dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmaları amacıyla öğrenciler 
tarafından kulüpler kurulmuştur. Kulüpleriyle lider üniversite 
olarak YTÜ’de Öğrenci kulüpleri ve bu kulüpler altında çalışan 
topluluklar bulunmaktadır. Birinci yıl öğrencileri ORYANTASYON 
GÜNLERİ sırasında tüm kulüpler ile tanışmakta ve YTÜ 1911 dersi 
kapsamında en az bir kulübe üye üye olmaktadır. Öğrenciler 
istedikleri sayıda kulübe üye olabilirler.

2021 yılında hizmete giren KULÜPLER VADİSİ ile öğrenci kulüpleri 
bir araya getirilmiştir. Kulüpler Vadisi, öğrenci kulüplerinin 
fiziksel koşullarını artırmaya yönelik olarak tasarlanmış bir alandır. 
40 adet ofis odası, teknik ve sanat atölyeleri, toplantı odası ve 
açık etkinlik alanıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapar. Bilim ve 
teknoloji, spor, toplumsal gelişim, kariyer, kültür, tasarım ve sanat 
gibi farklı kategorilerde yer alan 70’e yakın kulüp ve kulüplere bağlı 
topluluk ve takımlar burada çalışmalarını sürdürür. Bu özellikleri 
ile kulüpler vadisi öğrencilerin üniversitede sosyalleşmek için en 
çok bir araya geldiği alanların başlarında yer almaktadır.
SKS’ye bağlı Kültür hizmetleri tarafından idare edilen öğrenci 
kulüpleri hakkında ayrıntı bilgi kultur.yildiz.edu.tr adresinde 
bulunmaktadır.

KÜLTÜR HİZMETLERİ BİRİMİ
http://kultur.yildiz.edu.tr/
Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A 1026 34220 
Esenler – İstanbul
https://www.instagram.com/ytukultur/ KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

https://ktp.yildiz.edu.tr
ytulibrary@yildiz.edu.tr

https://twitter.com/YTU_Kutuphane

Davutpaşa Kampüsü Kütüphanesi
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi

Dış K.No: 151 İç K.No: 165
34220 Esenler- İstanbul

Yıldız Kampüsü Kütüphanesi
Şevket Sabancı Şube Kütüphanesi

Barbaros Bulvarı
34349 Beşiktaş-İstanbul

KÜTÜPHANE VE 
DÖKÜMANTASYON
Davutpaşa Kampüsümüzde yer alan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank 
Merkez Kütüphanemiz; 550 kişi kapasiteli olup, 36 kişilik 
Bilgisayar Laboratuvarı, iki grup çalışma salonu ve üç sessiz 
çalışma salonundan oluşur. Akademik dönem boyunca 7/24, 
güz ara ve yaz dönemi boyunca 08.30-16.40 saatleri arasında, 
yıl boyunca da resmi ve idari tatiller de dahil olmak üzere iki 
salonumuz 7/24 açıktır.
Yıldız Kampüsümüzde yer alan Şevket Sabancı Şube Kütüphanesi; 
350 kişi kapasiteli olup, 20 kişilik Bilgisayar Laboratuvarı ve üç 
adet çalışma salonundan oluşur. Akademik dönem boyunca hafta 
içi 08.30-23.00 saatleri arasında, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri 
arasında açıktır. Güz ara ve yaz döneminde ise 08.30-16.30 arası 
açık olup hafta sonu kapalıdır.



SOSYAL TESİSLER VE 
SAĞLIK OLANAKLARI
Davutpaşa ve Yıldız Kampüslerimizde spor, sağlık tesislerimiz ve 
kültürel aktiviteler için mekânlarımız bulunmaktadır. Tüm tesis 
ve olanaklardan yararlanmak için SKS, İletişim Koordinatörlüğü 
ve ilgili web sayfalarında ilan edilen koşul ve formları 
inceleyebilirsiniz. Tesislerden okulumuzun tüm lisanslı kulüp 
sporcuları akademik süre içerisinde, engelliler bütün yıl boyu 
ücretsiz yararlanmaktadır.

SPOR TESİSLERİ
YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU
Havuzdan faydalanmak için öncelikle üye olunmalıdır. Üyelik 
ücretsiz olup; üyelik şartları, gerekli belgeler ücretler, seans gün 
ve saatleri havuzu ile ilgili ayrıntılı bilgiler Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığımızın internet sayfasında yayımlanmaktadır 
Tesisten düzenli olarak yararlanmak isteyen kullanıcılar günlük 
ücret ödeyerek havuzu kullanabilecekleri gibi aylık abone 
sistemi de mevcuttur. Ayrıca yüzme bilmeyenler için yüzme 
kursu verilmektedir. Ücret ödemelerinde nakit alınmamakta, 
ödemeler kredi kartı ile pos cihazından yapılmaktadır. Giriş ve 
çıkışlar turnikelerden tanımlanmış kişiye özel kartlar vasıtasıyla 
gerçekleştirilmektedir.

FİTNESS SALONU (KARMA-KADIN)
Davutpaşa Kampüsü içerisinde yer alan salonlarımızda, 
kullanıcılar spor hocalarımızın vermiş olduğu programa göre 
spor yapmaktadırlar. Ayrıca kapalı havuz binası içerisinde 
karma fitness salonuyla aynı özelliklerde, sadece kadınlara özel 
salon bulunmaktadır.
Fitness Salonları sadece kurum personeli, öğrencisi, emeklisi ve 
mezunlarına açıktır. Dışarıdan herhangi bir kimsenin kullanımı 
mümkün değildir. Üyelik şartları, gerekli belgeler ücretler, 
sitede mevcuttur. Kullanım için öncelikle üye olunmalıdır. 
Ödemelerde nakit alınmamakta, kredi kartı ile yapılmaktadır. 
Giriş ve çıkışlar turnikelerden tanımlanmış kişiye özel kartlar 
vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

SPOR SAHALARI MEDİKO SOSYAL MERKEZİ
Üniversitemizin Davutpaşa Kampüsünde 1 halı futbol sahası 
mevcuttur. Halı sahayı kullanmak için kullanıcıların kullanımdan 
önce rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca her 
iki kampüs alanında basketbol ve voleybol açık sahaları 
bulunmaktadır. Davutpaşa Kampüsünde 2 adet tenis kortu 
bulunmaktadır. Tenis kortlarını kullanmak için; Fitness Salonu 
danışmadan 1 gün öncesinden rezervasyon yaptırılarak ve ücretli 
olarak kortlar kullanılabilir. Rezervasyonlar çift kişilik olarak 
yapılmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü ve Davutpaşa 
Kampüslerinde bulunan Mediko Sosyal Merkezlerinde birçok 
branşta öğrencilerimize ve akademik-idari personelimize sağlık 
hizmeti verilmektedir. Bu merkezde ayrıca Öğrenci Dekanlığı 
Psikolojik Danışma Biriminde görevli uzmanlar tarafından 
öğrencilerimize psikolojik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

SOSYAL TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
http://www.spor.yildiz.edu.tr/
Kapalı Havuz Danışma
+90 212 383 40 63
Fıtness Salonu - Tenis Kortu
+90 212 383 40 37
Halı Saha Randevu
+90 212 383 40 63

MEDİKO SOSYAL MERKEZİ
http://www.mediko.yildiz.edu.tr

Davutpaşa Acil: +90 212 383 2318/2326
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