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Avrasya’nın 
En Büyük 
Kariyer Zirvesi
35 İTÜ Öğrenci Kulübü’nün 

işbirliği ile organize edilmektedir.
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Saygıdeğer Yöneticiler,

Yaptığımız önemli altyapı yatırımlarının 
yanında, Ar-Ge ve akademik çalışmalara 
verdiğimiz destek, kısa zamanda meyve-
lerini vermeye başladı. İTÜ’nün dünya-
nın en başarılı üniversiteleri sıralama-
larında hızla yukarı doğru yükselmesi, 
bizlere hak ettiğimiz yere emin adımlar-
la ulaşacağımızı ve çabalarımızın karşı-
lık bulduğunu göstermekte. 

Bilinen pek çok uluslararası sıralama 
kurumunca kabul gören en önemli başa-
rı parametrelerinden biri, kuşkusuz ki 
öğrencilerimiz ve mezunlarımızdır. Her 
biri eşsiz bir yetenek olan öğrencilerimi-

zi, çağdaş Türkiye vizyonu ve siz reel sektörün gereksinimleri doğrultusunda 
kazandırdığımız becerilerle donanmış olarak yetiştirerek, onlara mesleki 
kariyerlerinde destek olmak, temel amaçlarımızın başında gelmekte. Bu 
amaçla öğrencilerimizin sizlerle buluştuğu en büyük çaplı organizasyonu-
muz İKZ’15’i, geri bildirimleriniz doğrultusunda ve ihtiyaçlarınızı göz önünde 
bulundurarak geliştirdik ve yeniledik. Örneğin Şubat ayında düzenleyeceği-
miz İKZ’15’te önemli bir ihtiyacı gördük. Mesleki kariyerine girişimci ola-
rak başlayan yeni mezunlarımıza destek sağlamak ve uzun süredir girişimci 
olan mezunlarımızla işbirliği yapmak amacıyla çözümler ürettik. Şirketle-
rinizde başarılarından gurur duyduğumuz, İTÜ mezunu profesyonelleri de 
unutmadık, onlar için de desteklerimiz var.

Ve yine bu yıl, öğrencilerimiz için siz değerli katılımcı firmaların sunduğu çok 
önemli katkılarınıza teşekkür etmeyi bir görev bildik. Bu amaçla 2012-2013 
döneminde öğrencilerimize en çok staj olanağı sağlayan ilk üç firmayı, açılış 
törenimizde huzurlarınızda ödüllendirmeyi planladık.

Sizleri İKZ’15’te ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mehmet Karaca

Rektör
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Değerli İK Yöneticisi Meslektaşlarım,

Avrasya’nın En Büyük Kariyer Zirvesi olma 
vizyonumuz ve ‘Yeteneğe Dokun’ mottomuz ile 
2014 yılında yeni bir kimlik kazanan İTÜ Kari-
yer Zirvesi (İKZ), siz değerli firmaların ve öğ-
renci kulüplerimizin katkılarıyla, hedeflerimi-
zin ötesinde sonuçlar elde etmemizi sağladı. 
Geçtiğimiz yıl İKZ’ye 25.000’in üzerinde katı-
lım gerçekleşti. İKZ boyunca öğrencilerimize 
ve siz reel sektör temsilcilerine birçok doğ-
rudan iletişim imkânı sunduk. Bu olanaklar 
çerçevesinde İKZ’14 süresince 474 öğrenci-
miz kampüs içindeki birimlerimizde doğrudan 

mülakatlara katılırken; birçoğu da İKZ sonrasında, firmalardan görüşme 
daveti ve kabul aldılar. İKZ’14 aracılığı ile kurulan iletişim; staj, istihdam ve 
ortak proje çalışmaları gibi geniş bir yelpazede devam eder hale geldi. 

Bu süreçte İTÜ Kariyer Merkezi (İKM) online araçların kullanımına yöne-
lik geliştirdiği altyapıyla, çok daha verimli olmaya başladı. Böylece yılın 365 
günü hizmet veren,  üniversitemizin tüm bölümlerinde okuyan öğrencileri-
mize ulaşarak fırsat eşitliği sunan, daha erişilebilir etkin bir yapıya dönüştü. 
İKM altyapısını kurarken, özellikle firmaların beklentilerini göz önünde bu-
lunduracak şekilde geliştirdik.  Yenilenen ve interaktif bir portala dönüşen 
web sitemiz sayesinde artık öğrencilerimiz ve firmalarla sürekli ve etkin bir 
iletişim sürdürebiliyoruz. En değerli kaynağımız olan öğrencilerimizi, reel 
sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikteki “yetenekler” haline getirmek amacıyla, 
sizlerle işbirliğimizi her geçen gün daha da güçlendirmeye özen gösteriyo-
ruz. 

Yeteneği keşfetmenin ve kuruma kazandırmanın öneminin farkında olan 
merkezimiz, Örnek Olay, Atölye Çalışması, Mülakat ve Kampüste İşe Alım 
süreçlerine ilişkin araçlar kullanarak, sizlere daha verimli bir kariyer etkin-
liği sunuyoruz. Bu yıl İKZ’ye İnşaat ve Kimya Metalurji Fakültelerini ekleye-
rek sizlerin 7 ayrı birim ve fakültede, daha fazla öğrencimizle bir araya gel-
menizi sağlıyoruz. Tüm bu çalışmaların yanı sıra, Açılış Konseri ve Network 
Zamanı gibi birçok sosyal etkinliklerimizle, İKZ’15 boyunca keyifli zaman 
geçirmenizi amaçlıyoruz.

Sizleri ve mensubu olduğunuz değerli firmanızı, Avrasya’nın En Büyük Kari-
yer Zirvesi-İKZ’15’te ağırlamaktan onur duyacağız.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Salim Atay

İTÜ Kariyer Merkezi Başkanı

Rektör Danışmanı
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İKZ’15 
AÇILIŞ 
TÖRENİ

İKZ’15 
AÇILIŞ 
KONSERİ

Açılış törenimiz başta Rektörümüz 
Prof. Dr. Mehmet Karaca olmak 
üzere firma temsilcileri, üniversite 
yönetimi, değerli akademisyenlerimiz 
ile öğrenci kulüplerimizin yönetim 
kurulları ve öğrencilerimizin katılımı ile 
gerçekleşmektedir. İKZ’15 Açılış Töreni, 
Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde düzenlenmektedir.

Açılış Töreni’nde; İTÜ öğrencilerine  
2012-2013 öğretim yılında en çok 
staj olanağı sağlayan ilk 3 firmaya 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca 
tarafından plaket verilecektir.

İKZ’15 etkinliğimizin kültür sanat yönüne 
katkıda bulunacak olan konser,  İTÜ’lü 
öğrencilerin oluşturduğu Müzikal 
Topluluğu’muzun desteğiyle Açılış 
Töreni’nde gerçekleştirilecektir. 
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Touch the Talent

İKZ’15’E NEDEN 
KATILMALISINIZ? 

İKZ’14 İstatistikleri

•	 25.000’den fazla katılım,

•	 22 Öğrenci Kulübü,

•	 14 Öğrenci Proje Takımı

•	 70 Firma, 

•	 5 Proje ve Finansal Destek 
Kuruluşu,

•	 10 İrtibat Masası, 

•	 2 Yayın grubu,

•	 34 ayrı konuda Örnek Olay 
çalışmaları,

•	 12 farklı konuda Atölye 
Çalışmaları,

•	 44 firmadan İş ve Staj 
görüşmesi,

•	 3 Yerleşke 4 ayrı birim,

•	 Üniversiteler Kariyer 
Merkezleri Çalıştayı’na 55 
ulusal üniversite katılımı,

•	 26 Dekan, Bölüm Başkanı 
ve Öğretim üyesinin yanında 
30 ayrı firma temsilcisi ile 
Network Zamanı.

Avrasya’nın en büyük üniversite kariyer organizasyonu İKZ’15’in bu 
yılki mottosu da ‘Touch the Talent’. 

İTÜ Kariyer Merkezi’nin bu yıl 28 Öğrenci kulübü ve 7 Proje Takımı 
ile birlikte gerçekleştireceği İKZ’15,  siz değerli işletmelere ilgi 
duyduğunuz fakültelerde katılım olanağı sağlayacak ve Türkiye’nin 
gelecek vadeden yetenekleri ile tanışma ve çeşitli etkinlikler 
yapma fırsatı sunacaktır.

Her yıl olduğu gibi Şubat ayının son haftasında ve bu yıl 3 yerleşke 
6 ayrı birimde gerçekleştirilecek olan İKZ’15’e katılım ile sizler;

Atölye Çalışması (Workshop), Örnek Olay (Case Study) ile iş ve 
staj amaçlı Mülakatlar (Interview) yaparak ihtiyaç duyduğunuz 
yeteneklere ulaşma şansının yanı sıra, 

Üniversite öğrencileri arasında marka bilinirliliğinizin arttırabilir,

Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ile doğrudan tanışabilir ve network 
oluşturabilir,

Üniversitemiz lisansüstü programlarına devam eden Master ve 
Doktora öğrencileri ile farklı etkinlikler yapabilir,

Farklı sektörlerden uzmanlarla tanışabilir,

İK faaliyetlerini iş gücü kaynağının merkezinde gerçekleştirme gibi 
önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz.İK
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İKZ’14 Katılımcı Anket Sonuçları

Gelecek yıl İKZ’ye katılmayı 
düşünüyor musunuz?

İKZ’14 tanıtım materyallerini ne 
kadar yeterli buldunuz?

‘Touch the Talent’ mottosunu ne 
kadar başarılı buldunuz?

İKZ’14 beklentilerinizi ne kadar 
karşıladı?

İTÜ Kampüs ve Yerleşkelerini 
Kariyer Zirvesi için ne kadar yeterli 
buluyorsunuz?

Lisansüstü öğrencilerden başvuru 
aldınız mı?

Yabancı uyruklu öğrencilerden 
başvuru aldınız mı?

İKZ’14 yemek servisi ile ilgili genel 
değerlendirmenizi belirtiniz.

Network Zamanı’nı ne kadar faydalı 
buldunuz?

İKZ’de görevli öğrencilerimizle ilgili genel değerlendirmenizi belirtiniz.

Güleryüz

İlgi ve destek

Soru ve taleplerin çözümlenmesi

Profesyonellik
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TANITIM FIRSATLARI

Avrasya’nın 
En Büyük 
Kariyer Zirvesi’nde 
31 Ocak’tan önce 
siz de yerinizi alın

İNTERNET TANITIMI

İKZ’15 boyunca yapılacak çalışmala-
rın duyuruları;

•	 www.itu.edu.tr

•	 www.ikm.itu.edu.tr 

sitelerinin yanı sıra katılımcı fir-
maların internet sayfalarında da 
yayınlanarak 30.000 ve üzeri kişiye 
ulaştırılması hedeflenmektedir.

SOSYAL MEDYA TANITIMI

İKM, İTÜ ve 35 Öğrenci Kulübü’nün 
networkleri aracılığıyla; 

•	 Facebook’ta yaklaşık 50.000, 

•	 Twitter’da yaklaşık 30.000,

•	 LinkedIn’de yaklaşık 15.000 
kişilik takipçiye ulaşma potan-
siyeline ek olarak Instagram ve 
Youtube’ta yapılan paylaşımlarla 
da duyurular desteklenecektir.

 

BROŞÜR VE TANITIM KİTLERİ

Etkinliğin internet üzerinden yapı-
lacak duyurularının yanı sıra basılı 
tanıtım kitleri ile de reklamı yapıla-
caktır. Basılı tanıtım kitleri; Afişler, 
Stickerlar, El İlanları, 2. Duyuru ve 
Program, Kongre Mini Programı-
nı içerecektir. Bunların yanı sıra; 
yerleşke içerisindeki billboardlar ve 
panolar da duyurular için kullanıla-
caktır.

E-MAILING

Etkinlik başlangıcına kadar; 
40.000’den fazla öğrenci, akademis-
yen, personel ile sektör profesyo-
nellerine elektronik posta yöntemi 
ile 2 kez etkinlik duyurusu yapıla-
caktır.

ÖĞRENCİ KULÜP VE PROJE 
TAKIMLARI TANITIMLARI

Etkinlik öncesinde ve süresince;  
öğrenci kulüplerimizin ve pro-
je takımlarımızın kendi uzmanlık 
alanlarında geliştirdikleri araç ve 
yöntemlerle, yerleşkelerin farklı 
noktalarında etkinlik duyurusu ya-
pılacaktır. Bu tanıtımların içerisinde 
yerleşkelerde;

•	 İKZ’15 roketi fırlatma,

•	 Proje arabalarının tanıtım amaçlı 
kampüs içinde dolaşması,

•	 Uydu Takımı’nın etkinlikleri 

gibi etkinlikler bulunmaktadır.

İKZ’15’e öğrencilerimizden yeterli katılımın sağlanması için, tüm yerleşkeler 
ve birimlerimizde aşağıda söz edilen araç ve yöntemlerle, birçok farklı kanalda 
kesintisiz yer verilecektir.  Tanıtım çalışmaları Erasmus Kulübü’müzün 
sorumluluğu altında yapılacaktır.
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241 yıllık köklü tarihi ile Türkiye’nin ilk teknik üniversitesi olma 
özelliğine sahip İstanbul Teknik Üniversitesi; öğrencileri, mezunları 
ve güçlü akademik kadrosu ile sayısız başarıya imza atmıştır. 

•	 İstanbul’un en stratejik yerlerinde konumlanmış 5 kampüs,

•	 34.000’den fazla öğrenci,

•	 450’yi aşkın profesör ve 2.300’den fazla öğretim elemanı,

•	 12 öğrenciye 1 öğretim elemanı oranı ile ideal öğrenim,

•	 13 fakülte ve 6 enstitü,

•	 39 lisans, 5 ön lisans programı,

•	 Lisans programlarının tamamında uluslararası eşdeğerlik (ABET, 
EUA, NAAB, IMO),

•	 145 farklı Yüksek Lisans ve Doktora Programı,

•	 7 gün 24 saat açık Türkiye’nin en zengin kütüphanesi,

•	 360 laboratuvar,

•	 Öğrenci projelerine yılda 1 milyon 500 bin TL’den fazla destek,

•	 130’dan fazla öğrenci kulübü ile hem eğitim hem de kampüste 
sosyal yaşam alanında yine öncü özelliğini sürdürmektedir.

İSTANBUL 
TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ
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İTÜ 
KARİYER 
MERKEZİ

İTÜ KARİYER MERKEZİ

Ayazağa Kampüsü Merkezi Derslik 
Binası’nda yer alan İKM, İTÜ 
Rektörlüğü’ne bağlı bir birim olarak 
çalışmaktadır. İTÜ öğrencilerine ve 
mezunlarına hizmet eden İKM, güçlü 
eğitim temelini doğru mesleki tercihlere 
dönüştürme amacıyla kurulmuştur. 

Bu amaçla İKM;

•	 Kariyer danışmanlığı hizmeti verir,

•	 Öğrencilere iş ve staj olanakları 
ulaştırır,

•	 CV hazırlama, mülakat teknikleri 
gibi konularda teorik bilgiler 
verirken, teknik geziler vb. etkinlikler 
düzenleyerek pratikte de öğrencilere 
destek olur,

•	 Online web portalı üzerinden iş/staj 
bulma platformu görevi görür (www.
ikm.itu.edu.tr),

•	 Her yıl Şubat ayının son haftası, 
öğrenci kulüplerinin işbirliğiyle İTÜ 
Kariyer Zirvesi’ni düzenleyerek, 
öğrenciler ile seçkin firmaları 
buluşturma imkanı yaratır,

•	 Kariyer ve Yetenek Uzmanlığı 
konusunda çalışmalar yapıp, 
yeteneğin keşfi ve yönetimi konusunda 
çeşitli eğitim programları hazırlar.
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Avrasya’nın en 
büyük üniversite 
kariyer zirvesi 
İKZ’15’e katılım:

İKZ’15

1) ANA SPONSORLUK

2) BİRİM SPONSORLUĞU

3) STANT AÇARAK KATILIM

olarak 3 şekilde kabul edilecektir. 
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Tüm İKZ’15 etkinliği için 1 adet şirket Ana Sponsor olarak kabul edilecektir. 
Sponsorluk katılım koşulları İTÜ Kariyer Merkezi ile görüşülecektir. 

Ana Sponsorluk karşılığında;

a) Şirketin logosu aşağıdaki alanlarda “Ana Sponsor” olarak yer alacaktır:

•	 İKZ’15 basılı tanıtım materyalleri

•	 İKM web sitesi (www.ikm.itu.edu.tr)

•	 İTU web sitesi (www.itu.edu.tr)

•	 İKZ’15 tanıtımının yapılacağı tüm web siteleri

•	 Mailing çalışmaları

•	 Basın tanıtımları

•	 İKZ’15 alanı içerisinde yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller

•	 Etkinlik Basın Köşesi

•	 Öğrenci kulüp ve proje takımları tanıtım araçları.

b) İKZ’15 merkez binası olan Merkezi Derslik Binası ve 5 diğer birimde 
stant açma,

c) Atölye çalışması, örnek olay çalışması, iş/staj amaçlı mülakat yapma 
fırsatı,

d) İKM web sitesinde yıl boyunca ücretsiz iş/staj ilanı çıkma hakkı 
(www.ikm.itu.edu.tr),

e)Protokolde temsil hakkı,

f) Protokolde açılış konuşması yapma imkanı,

g) 10 kişilik öğle yemeği servisi

h) Network Zamanı’na 5 kişilik davetiye.

İTÜ 
Kariyer 
Zirvesi’15

I. ANA 
SPONSORLUK
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Tüm İKZ’15 etkinliğinin gerçekleşeceği 5 ayrı birim için birer adet Birim 
Sponsoru kabul edilecektir. Koşullar İTÜ Kariyer Merkezi ile görüşülecektir.

Birim Sponsorluğu karşılığında;

a) Şirketin logosu aşağıdaki alanlarda “Birim Sponsoru” olarak yer 
alacaktır:

•	 İKZ’15 basılı tanıtım materyalleri

•	 İKM web sitesi (www.ikm.itu.edu.tr)

•	 İTU web sitesi (www.itu.edu.tr)

•	 İKZ’15 tanıtımının yapılacağı tüm web siteleri

•	 Mailing çalışmaları

•	 Basın tanıtımları

•	 İKZ’15 alanı içerisinde yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller

•	 Etkinlik Basın Köşesi

•	 Öğrenci kulüp ve proje takımları tanıtım araçları.

b) Sponsoru olunan birimde stant açma hakkının yanı sıra, tercih edilen 
diğer 2 birimde daha ücretsiz stant açma hakkı (MED hariç),

c) Atölye çalışması, örnek olay çalışması, iş/staj amaçlı mülakat yapma 
fırsatı,

d) İKM web sitesinde yıl boyunca ücretsiz iş/staj ilanı çıkma hakkı,

e)Protokolde temsil hakkı,

f) 6 kişilik öğle yemeği servisi,

g) Network Zamanı’na 4 kişilik davetiye.

II. BİRİM 
SPONSORLUĞU

İTÜ 
Kariyer 
Zirvesi’15
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Firmaların katılım için getireceği özel 
stantlara uygun alan katılmak istedikleri 
birimde ayarlanacaktır. 

•	 Özel standı olmayan firmalar için 1 adet 
masa ve 2 adet sandalye temin edilecektir.

•	 Katılımcı her firma için 2 kişilik öğle 
yemeği sağlanacaktır.

•	 Network Zamanı etkinliğine 2 kişilik 
davetiye verilecektir.

Diğer ayrıntılar İKZ’15 Katılım Bilgi 
Dokümanı’nda belirtilmiştir.

III. STANT 
AÇARAK 
KATILIM

İTÜ 
Kariyer 
Zirvesi’15

KATILIMCI 
BİLGİLERİ
İNSAY 

Katılımcı bilgilerinin kayıt altına alınabilmesi için Kontrol ve 
Otomasyon Kulübü’müzün (OTOKON) projelendirip geliştirdiği 
İnSay (İnsan Sayma Makinası) ile tüm birimlerde katılım sayısı 
gün ve saat bazında ölçülecek ve güncel olarak birimlerde 
kurulan ekranlara, İKM ve İTÜ web sitelerine yansıtılacaktır.
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TOUCH
THE TALENT 
ETKİNLİKLERİ

‘Yeteneğe Dokun’ teması ile İKZ’15 
firmalara çeşitli etkinlik imkanları 
sunuyor. Bu etkinlikler yurt içi ve 
yurtdışından öğrencilerle daha yakından 
iletişime geçip onların yeteneklerini, 
becerilerini doğrudan keşfetmenizi 
amaçlıyor. 
Öğrencilerle aktif bir şekilde 
çalışabilmek için İKZ’15 boyunca 
Atölye Çalışmaları, Örnek Olay 
Çalışmaları ve İş/Staj Amaçlı Mülakat 
düzenleyebilirsiniz. Bu etkinlikler 
önceden planlanmış ve duyurulmuş 
olup, en fazla 20 öğrencinin katılımı ile 
gerçekleşecektir.
‘Touch the Talent’ etkinliği düzenlemek 
isteyen firma başvuruları, İKZ’15 katılım 
sözleşmeleri ile beraber 30 Ocak 2015 
tarihine kadar kabul edilecektir. 
Etkinliği düzenleyecek firmalara ihtiyaç 
duydukları masa, sandalye, projeksiyon 
ve laptop sağlanacaktır. 
Etkinliklerin organizasyonunu Ekonomi 
Kulübü’müz üstlenecektir.
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Atölye çalışmaları 
firmaların belirlediği 
konulara ilgi duyan 
öğrenciler ile firma 
temsilcilerinin konu 
üzerinde yapacakları 
uygulamalar, tartışmalar, 
interaktif beyin fırtınaları 
yoluyla öğrencilerin 
gelişimine katkı 
sağlanması temeline 
dayanır. Atölye çalışmaları 
genellikle öğrencilerin 
farklı malzemeler, araç 
ve gereçler kullanılarak 
belirlenmiş konuyla 
ilgili yeni çıktılar ortaya 
çıkarması çalışmalarını 
içerir. 
İKZ’14 kapsamında 
toplam12 farklı konuda 
atölye çalışması 
gerçekleştirilmiştir.
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İŞ VE STAJ MÜLAKATLARI 
(interview)

Firmaların insan kaynaklarının seçme ve işe alım 
fonksiyonunu doğrudan potansiyelin merkezinde 
gerçekleştirdiği etkinliklerdir. Önceden açılan 
başvurular sonucunda öğrencilerin İKZ’15 
sürecinde firmalar tarafından iş veya staj amaçlı 
mülakata alınması ve seçme/değerlendirme 
işlemlerinin yapılması temeline dayanır. 

İKZ’14 etkinliğimizde 3 yerleşkede eş zamanlı 
olarak 474 öğrenci katılımı ile 44 firma iş/staj 
mülakatı gerçekleştirmiştir.

ÖRNEK OLAY ÇALIŞMALARI 
(case study)

Örnek olay çalışmaları firma 
tarafından belirlenen spesifik bir 
soru/konu üzerine, öğrencilerin 
teoriden yola çıkarak pratik çözümler 
ortaya çıkardığı bire bir ya da grup 
olarak yapılan çalışmalardır. 

İKZ’14 kapsamında toplam 34 
farklı konuda örnek olay çalışması, 
361 öğrencinin katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir.
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KARİYER 
MERKEZLERİ 
ÇALIŞTAYI
Ülkemizin 55 adet üniversitesinin kariyer merkezi uzman 
ve yöneticilerinin katıldığı çalıştayda, kariyer merkezlerinin 
geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi konusunda çalışmalar 
yapılmaktadır. Katılımcı 79 akademisyen ve 75 İş ve Meslek 
Danışmanı’nın katkılarıyla Avrupa’dan örnek uygulamalar 
incelenmekte uzmanlar arasında fikir alışverişi yapılmaktadır.

Geçtiğimiz yıl Heidelberg Üniversitesi’nden Dr. Peter Weber ile Eğitim 
Psikoloğu, Kariyer Danışmanı ve AVOPP Başkanı Jean Jeacques 
Ruppert’in katılımı ile gerçekleşen etkinlikte bu yıl da Kariyer ve 
Yetenek Uzmanları’nın yetkinlikleri konulu bir çalışma yapılacaktır.

Katılımcı Üniversiteler: 

•	 Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi   

•	 Afyon Kocatepe Üniversitesi   

•	 Ankara Üniversitesi   

•	 Atılım Üniversitesi   

•	 Bahçeşehir Üniversitesi   

•	 Bartın Üniversitesi   

•	 Bayburt Üniversitesi   

•	 Bilgi Üniversitesi 

•	 Bilkent Üniversitesi  

•	 Boğaziçi Üniversitesi

•	 Bursa Teknik Üniversitesi   

•	 Bülent Ecevit Üniversitesi   

•	 Dokuz Eylül Üniversitesi   

•	 Düzce Üniversitesi   

•	 Ege Üniversitesi   

•	 Epoka Üniversitesi   

•	 Erzurum Teknik Üniversitesi   

•	 Gediz Üniversitesi   

•	 Giresun Üniversitesi   

•	 Hacettepe Üniversitesi

•	 Hitit Üniversitesi   

•	 İstanbul Üniversitesi   

•	 İstanbul Arel Üniversitesi   

•	 İstanbul Aydın Üniversitesi   

•	 İstanbul Gelişim Üniversitesi   

•	 İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi   

•	 İstanbul Şehir Üniversitesi   

•	 İzmir Ekonomi Üniversitesi   

•	 Kadir Has Üniversitesi   

•	 Kara Harp Okulu

•	 Karabük Üniversitesi   

•	 Karatay Üniversitesi   

•	 Kırıkkale Üniversitesi   

•	 Koç Üniversitesi

•	 Marmara Üniversitesi

•	 Medipol Üniversitesi   

•	 Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi   

•	 Melikşah Üniversitesi   

•	 Mersin Üniversitesi   

•	 Namık Kemal Üniversitesi   

•	 Nişantaşı Üniversitesi   

•	 ODTÜ

•	 Okan Üniversitesi   

•	 Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi   

•	 Özyeğin Üniversitesi   

•	 Piri Reis Üniversitesi   

•	 Plato MYO

•	 Ruprecht Karls Heidelberg 
Üniversitesi

•	 Sabahattin Zaim Üniversitesi

•	 Sabancı Üniversitesi     

•	 Sakarya Üniversitesi 

•	 TOBB ETÜ

•	 Trakya Üniversitesi   

•	 Üsküdar Üniversitesi   

•	 Yaşar Üniversitesi   

•	 Zirve Üniversitesi
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NETWORK ZAMANI

İTÜ ÖĞRENCİ 
PROJE PAZARI

İKZ’15 etkinliğimiz boyunca öğrencilerle buluşma imkanı bulan 
firma uzmanları, Network Zamanı süresince üniversitemizin 
öğretim üyeleri ile tanışma ve profesyonel ağlarını genişletme 
fırsatı buluyor. Network Zamanı etkinliğine katılarak 
üniversitemizin saygın akademisyenleri ile olası projeler, 
iş birlikleri ve yeni çalışmalar hakkında görüşme imkanı 
bulabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen, 26 akademisyen ve 30 firma 
temsilcisinin bağlantı kurmasını sağlayan etkinliğimize, bu yıl 
daha büyük bir katılım beklenmektedir.

Üniversitemizin çeşitli fakültelerinden öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleşen Öğrenci Proje Pazarı etkinliğinde, öğrencilerimizin 
teorik mühendislik bilgilerini pratiğe dökerek geliştirdikleri 
projelerin sergisi gerçekleştirilmektedir. İTÜ öğrencileri 
tarafından yapılan ve uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi 
temsil eden mühendislik projeleri katılımcı firmaların ilgilerine 
sunulmaktadır.

Geçtiğimiz yıl Öğrenci Proje Pazarı’na 14 farklı liseden, İTÜ’lü 
olmaya aday öğrenci grupları davet edilerek etkinliğimizin hitap 
ettiği kitle genişletilmiştir. Öğrenci Proje Pazarı’na katılım 
gösteren liseler:

•	 Adnan Menderes Anadolu 
Lisesi

•	 Bilfen Koleji

•	 Ekrem Elginkan Lisesi

•	 Enka Teknik Okulları

•	 Hacı Sabancı Anadolu Lisesi

•	 İstek Semiha Şakir Anadolu 
Lisesi

•	 Kocaeli Özel Atafen Anadolu 
Lisesi

•	 Mustafa Saffet Anadolu Lisesi

•	 Özel Bahçeşehir Safiye Sultan 
Lisesi

•	 Özel Denizatı Anadolu Lisesi

•	 Safiye Sultan Fatih Fen Lisesi

•	 Şehremini Anadolu Lisesi

•	 Vefa Lisesi

•	 Yeşilköy Anadolu Lisesi
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GENEL PROGRAM

MERKEZİ DERSLİK BİNASI (MED)
(Ayazağa Yerleşkesi)
[ 23 – 24 Şubat ]

İKZ’15’in merkez birimi olan Merkezi Derslik Binası; 4 kat, 2500 m2 
taban alan ve 9200 m2 kapalı alana sahip olmakla beraber; aynı anda 
1700’den fazla öğrenciyi 12 amfi, 4 büyük ve 22 küçük dersliğinde 
ağırlarken toplamda 5.000’e yakın öğrenciyi misafir edebilmektedir.

İKZ’14 süresince 13.197 ziyaretçi, 9 irtibat masası ve 19 firmaya ev 
sahipliği yapan Merkezi Derslik Binası’nda katılımcı olan firmalar:

•	 Akçansa Çimento

•	 Alsim Alarko

•	 Arçelik (Ana Sponsor)

•	 Aselsan

•	 Bilin Yazılım

•	 Bosch

•	 Bucher

•	 Componenta 

•	 Çimsa

•	 Çolakoğlu

•	 Emaar

•	 Ereğli

•	 Eren Holding / Modern Karton

•	 LC Waikiki 

•	 Pera Kariyer / Faster Cv

•	 Rockwell

•	 Şişecam

•	 Ulusoy Elektrik

•	 Yolbulan Baştuğ Metalurji
Merkezi Derslik 
Binası’nda bulunan 
irtibat masaları:

•	 AIESEC

•	 ARI Teknokent

•	 HARVARD 
Business Review

•	 İSTKA 
(Kalkınma Ajansı)

•	 İŞKUR

•	 KOSGEB

•	 Oxford Business 
Group

•	 TÜBİTAK

•	 Ulusal Ajans
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GENEL PROGRAM

[ 24 – 26 Şubat ]
Elektrik Elektronik Fakültesi farklı mühendislik bölümlerine 
ev sahipliği yapmaktadır. Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği ve Bilgisayar 
Mühendisliği bölümleri bulunan fakültemizde 2897 öğrenci öğrenim 
görmektedir.

Fakültemizde 226 Öğretim Görevlisi, 6 Yüksek Lisans Programı ve 
5 Doktora Programı bulunmaktadır. Etkinlik lokasyonuna; Elektrik, 
Elektronik, Telekom, Kontrol ve Otomasyon, Yazılım ve Enerji 
sektörlerinden firmalar katılım göstermektedir.

IEEE Öğrenci Kolu Topluluğumuz, birimdeki İKZ’15 çalışmalarını 
üstlenmiştir.

Geçtiğimiz yıl toplamda 6.174 ziyaretçi, 1 irtibat masası ve 21 firmaya 
ev sahipliği yapan Elektrik Elektronik Fakültesi’nde katılımcı olan 
firmalar:

ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
(Ayazağa Yerleşkesi)

•	 ABB Elektrik

•	 Alstom Power ve Ulaşım

•	 Anel Elektrik Proje Taahhüt

•	 Arçelik 

•	 ATOS Bilişim

•	 Buga Otis

•	 Çalık Enerji

•	 Daikin

•	 Eltaş Transformatör

•	 ETTS

•	 ING Bank

•	 Logo Yazılım

•	 Mercedes (Daimler) 

•	 NETA Elektronik Cihazlar 
Sanayi

•	 PIWORKS TR Bilişim

•	 Provus Bilişim

•	 Softtech

•	 Sönmez Transformatör

•	 Schneider Elektrik San.

•	 Ulusoy

•	 Vestel (Birim Sponsoru)

Elektrik Elektronik Fakültesi’nde 
bulunan irtibat masası:

•	 Savunma Sanayii Müsteşarlığı
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[ 24 – 25 Şubat ]

Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Gıda 
Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği ve Biyomühendislik 
bölümlerinden oluşmaktadır. 466 Kimya Mühendisliği bölümü 
lisans öğrencisi, 248 Gıda Mühendisliği öğrencisi, 461 Metalurji 
Malzeme öğrencisi ve 115 Biyomühendislik öğrencisi fakültemizde 
eğitim görmektedir.

113 Kimya Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi, 104 Gıda 
Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi, 87 Üretim Metalurjisi ve 
Teknolojileri Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi, 12 Seramik 
Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi ve 125 Malzeme Mühendisliği 
yüksek lisans öğrencisinin de yüksek lisansları devam etmektedir. 
257 öğrencimizin de doktoraları devam etmektedir.

Fakültemizde 47 Profesör, 12 Doçent, 13 Yardımcı Doçent, 3 
Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi, 2 Uzman eğitimcimiz 
bulunmaktadır. Fakültemizde daha çok Gıda, İlaç, Kimya ve 
Metalurji sektörlerinden katılım gerçekleşmektedir.

Bu yıl Kimya Metalurji Fakültesi’ne ilk defa firma katılımı 
gerçekleştirilecektir.  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
Kulübü’müz birimdeki İKZ’15 çalışmalarını üstlenmiştir.

GENEL PROGRAM

KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
(Ayazağa Yerleşkesi)
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GENEL PROGRAM

[ 24 – 25 Şubat ]
İTÜ İnşaat Fakültesi bünyesinde yaklaşık 2400 öğrenci bulunmaktadır.

Profesörler, Doçentler ve Yardımcı Doçentler olmak üzere 117 
öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi ve 110 araştırma görevlisine sahip 
fakülteye her yıl 400’e yakın öğrenci kaydı yapılmaktadır. 

Fakültemiz; İnşaat Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği ve Çevre 
Mühendisliği olarak 3 ayrı bölümü barındırmasının yanı sıra 
Geoteknik, Hidrolik, Mekanik, Ulaştırma, Yapı, Yapı İşletmesi ve 
Yapı Malzemesi olmak üzere 7 ayrı birim ile geniş bir yetkinlik alanı 
sergilemektedir.

Fakülte bünyesinde Deprem Mühendisliği, Hidrolik ve Su Kaynakları 
Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği, Yapı İşletmesi, Yapı 
Mühendisliği, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği olmak 
üzere altı ayrı alanda yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim 
verilmektedir.

 2012 yılında Amerika’daki Mühendislik ve Teknoloji Programları 
Akreditasyon Kurulu “ABET” tarafından akredite edilmiştir.

İnşaat Fakültemiz bu yıl ilk kez İKZ’15 kapsamında katılımcı firmalara 
açık olacaktır. Birimdeki İKZ’15 çalışmaları Jeodezi ve Fotogrametri 
Kulübü öğrencileri tarafından üstlenilecektir.

İNŞAAT FAKÜLTESİ 
(Ayazağa Yerleşkesi)
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[ 24 – 25 Şubat ]
Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, 
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama ile Moda Tasarımı bölümlerinde 
2000’den fazla öğrenci bulunmaktadır. Yerleşkede; 8 Yüksek Lisans 
Programı, Makine Mühendisliği Doktora Programı, 188 akademik 
personel mevcuttur.

Makine, Otomotiv, İmalat ve Tekstil başta olmak üzere hemen her 
sektörün katılımı beklenmektedir. Yerleşkedeki İKZ’15 çalışmaları, 
İmalat Mühendisliği Kulübümüzün katkılarıyla yürütülecektir. 

Geçen yıl toplamda 6.307 ziyaretçi ve 18 firmaya ev sahipliği yapan 
Gümüşsuyu Yerleşkesi’nde katılımcı olan firmalar:

GENEL PROGRAM

GÜMÜŞSUYU YERLEŞKESİ 
(Makina Fakültesi)

•	 Arçelik

•	 Baymak

•	 Bosch 

•	 Bucher

•	 Buga Otis

•	 Componenta

•	 Çimtaş Çelik

•	 DAIKIN Isıtma Soğutma

•	 Eti Gıda San.

•	 Farplas

•	 Inditex /Zara

•	 Kale Kilit ve Kapı

•	 KARSAN

•	 Parsan

•	 SİF İş Mak.

•	 Toyota

•	 Winkelmann Otomotiv

•	 Vestel
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[ 24 – 25 Şubat ]
İşletme Fakültesi bünyesinde yaklaşık 1.400 öğrenci bulunmaktadır. 
Fakültede İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Ekonomi 
Bölümleri bulunmaktadır.

Üçü II. Öğretim olmak üzere toplam yedi adet Yüksek Lisans 
programı, üç adet de Doktora programı mevcuttur.

34’ü Endüstri Mühendisliği, 33’ü İşletme Mühendisliği ve 5’i de 
Ekonomi bölümünde olmak üzere toplam 70 öğretim üyesi görev 
yapmaktadır.

Bütün sektörler için odak noktası olan İşletme Fakültesi’nde katılım, 
bankacılık ve danışmanlık sektörlerinde yoğunluk göstermektedir.

Yerleşkedeki İKZ’15 çalışmaları İşletme Mühendisliği Kulübü 
tarafından yürütülecektir.

Geçen yıl toplamda 6.833 ziyaretçi, 15 firma ve 2 irtibat masasına ev 
sahipliği yapan Maçka Yerleşkesi’nde katılımcı olan firmalar:

GENEL PROGRAM

MAÇKA YERLEŞKESİ
(İşletme Fakültesi)

•	 Arçelik  

•	 Akbank – Selevre Bilişim

•	 Aydınlı Grup

•	 Daikin Isıtma Soğutma (Birim 
Sponsoru)

•	 Hayat Kimya Sanayi

•	 IFS Kurumsal Bilg. Sis.

•	 Inditex / Zara

•	 ING Bank

•	 İnfobip Telekomünikasyon

•	 Kale Kilit ve Kapı

•	 Karaca Züccaciye

•	 Mapfre Genel Sigorta

•	 Tiryaki Argo Gıda

•	 Total Oil

•	 Vestel

Maçka Yerleşkesi’nde bulunan 
irtibat masaları:

•	 Oxford Business Group 

•	 Harvard Business Review
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KİMYA KULÜBÜ

1982 yılında Kimyagerliğe 
Hazırlık Kulübü olarak anılan öğrenci 
kulübümüz, 2005 yılında yeniden 
yapılandırılarak Kimya Kulübü 
adını almıştır. Kimya Bölümü’nün 
yanı sıra, Kimya Mühendisliği ile 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
öğrencilerinin üye çoğunluğunu 
oluşturduğu kulübümüz; workshop, 
seminer ve teknik geziler organize 
ederek, ORBİTAL dergisini yayına 
hazırlayıp, BizBize Seminerleri ve 
Kimya Bilim ve Sektör Günleri’ni 
(KİMBİS) düzenleyerek çalışmalarını 
sürdürmektedir.

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 
KULÜBÜ

Maçka İşletme Fakültesinde yer alan 
kulübümüz, 1991 yılında kurulmuştur. 
Kulübümüzde, İşletme Mühendisliği’nin 
yanı sıra diğer bölümlerden 
de üye öğrenci bulunmaktadır. 
Gerçekleştirdiğimiz organizasyonlardan 
bazıları şunlardır: Bilişim Teknolojileri 
Zirvesi, Sosyal Medya Ödülleri, Yönetim 
Bilimleri Kongresi, Dijifikir ve ADmind 
Pazarlama ve Reklamcılık Yarışması, 
mezun sohbeti, Maçka ve Kaçma 
dergileri…

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ 
KULÜBÜ

1991 yılında kurulan kulübümüz, 
İnşaat Fakültesine bağlıdır ve 
kulüpte Geomatik Mühendisliği 

Bölümü öğrencileri yoğunluktadır. 
Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin 
başlıcaları şunlardır: Uluslararası 
Jeodezi Öğrencileri Buluşması (IGSM) 
2005 ve 2014, Genç Haritacılar Günleri, 
Geomatik Mühendisliğinin EN’leri Ödül 
Töreni ve Harita Genel Komutanlığı 
başta olmak üzere çeşitli birçok teknik 
gezi ile sosyal ve teknik seminerler…

IEEE ÖĞRENCİ KOLU

1992 yılında Elektrik-Elektronik 
Fakültesinde kurulmuştur. 
Kulübümüzde yoğun olarak 
Elektronik ve Haberleşme, Kontrol, 
Elektrik, Bilgisayar ve Matematik 
Mühendisliği bölümlerinden öğrenciler 
bulunmaktadır. Amacımız, İTÜ 
öğrencisinin okul hayatı ve sonrasında 
önde olmasını sağlamaktır. Bu 
çerçevede yürüttüğümüz çalışmaların 
bazıları şunlardır: Mühendisliği 
Keşfedin, Bir Fincan Kariyer, Google 
DevFest, Dünden Yarına Dünya, Yazılım 
Maratonu, İTÜ Video Oyun Festivali 
(İVOFest), Communications Week, 
Com’Arts…

METALURJİ VE MALZEME 
MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ

1993 yılında, Kimya-Metalurji 
Fakültesinde kurulan kulübümüzün 
üyelerinin tümü Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliği öğrencisidir. 
Kulübümüz; teknik gezi, seminer ve 
sosyal etkinliklerin yanında Metalurji 
ve Malzeme Mühendisliği Günleri’ni 
organize etmektedir.

İTÜ TASARIM KULÜBÜ

1994 yılında, üyelerimizin 
çoğunluğunu da oluşturan İTÜ 
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
öğrencilerinin çabalarıyla kurulmuş 
kulübümüz; III. Ulusal Tasarım 
Öğrencileri Forumu’nu düzenlemiş, 
eğitim, seminer ve söyleşi çalışmalarını 
da yürütmeye devam etmektedir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 
KULÜBÜ

İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü 20 
yılı aşkın geçmişiyle İTÜ’nün köklü 
kulüplerinden biridir. Kulübümüzün 
amacı Elektrik mühendisliği 
öğrencilerinin birbiriyle kolayca tanışıp 
kaynaşacağı, yeni öğrencilerin üst 
sınıflarla etkin bir şekilde irtibata 
geçip yardım alabileceği bir ortam 
oluşturmak ve üyelere mühendislik 
hayatına atılım öncesi pratik, teknik 
ve sosyal açıdan katkıda bulunarak, 
mezun olduğunda iş hayatına uyum 
sağlayabilecek Elektrik Mühendisleri 
yetişmesine katkı sağlamaktır. 

ENDÜSTRİYEL PROJE 
GELİŞTİRME VE İŞBİRLİĞİ 
KULÜBÜ (EPGİK)

1998’de Gümüşsuyu Yerleşkesinde 
kurulan kulüpte Makine ve İmalat 
Mühendisliği bölümlerinden üye 
öğrenciler çoğunluktadır. Kulübümüz 
kuruluşundan bu yana; kariyer odaklı 
eğitim ve söyleşiler düzenlemekte, 
2005’ten bu yana Ortabahçe dergisini 

yayına hazırlamakta, Kültür Sanat 
Günleri ve ulusal çaptaki tek Makine 
Mühendisliği zirvesi olan eski adıyla 
Ulusal Makine Mühendisliği Öğrenci 
Zirvesi, yeni ismiyle Makinİstanbul’u 
organize etmektedir. 

IAESTE

IAESTE (International 
Association for the Exchange of Students 
for Technical Experience; Milletlerarası 
Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi 
Birliği) ülkeler arası “stajyer öğrenci 
değişim” kuruluşu olup 1948 yılında 
Londra’da 10 kurucu üyenin girişimi 
ile kurulmuştur. IAESTE; akademik 
kurumlar, endüstriyel kuruluşlar ve 
öğrenci çevrelerinin temsil edildiği bir 
ulusal komite desteğiyle çalışan staj 
değişim organizasyonudur. IAESTE İTÜ; 
IAESTE Türkiye’nin ilk üniversite lokal 
komitesidir.

ULUSLARARASI 
MÜHENDİSLİK KULÜBÜ 
/ BEST Istanbul

BEST Istanbul, İTÜ bünyesinde, 2000 
yılında Uluslararası Mühendislik 
kulübü olarak kurulmuş, 2004 
yılından beri ise Board of European 
Students of Technology bünyesinde 
çalışmalarını sürdüren bir öğrenci 
kulübüdür. Vizyonu kültürel çeşitliliği 
arttırmak olan kulüp, hem üyelerini 
hem de diğer öğrencilerin kendilerini 
geliştirebilmeleri için yıllardır ulusal 
ve uluslararası pek çok etkinlik 
düzenlemiştir.

PAYDAŞLARIMIZ
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GEMİ VE DENİZ 
MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ

Kulübümüz 2001 yılında Gemi İnşaatı 
ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde 
kurulmuştur. Üyelerimiz 
çoğunlukla Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makinaları Mühendisliği ve Gemi 
ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği 
öğrencilerinden oluşmaktadır. 
Teknik gezileri, seminer ve paneller 
düzenlemekteyiz.

YATIRIM KULÜBÜ

2002 yılında İşletme Fakültesi 
bünyesinde kurulan kulübümüz; 
Endüstri Mühendisliği, Elektrik 
Mühendisliği,  İnşaat Mühendisliği ve 
Makine Mühendisliği gibi birbirinden 
farklı bölümden üyeleri aynı çatı 
altında toplamaktadır. 2013 yılında 
İ.T.Ü. ‘nün en iyi öğrenci kulübü seçilen 
kulübümüz her sene Pazarlama ve 
Finans Zirvesi, Sanal Borsam, Yatırımcı 
Oluyorum ve uluslararası çapta 
düzenlediğimiz Global Oppurtunities 
in Business and Investment (GOBI) 
adlı organizasyonları başarıyla 
yürütmektedir. 

İMALAT MÜHENDİSLERİ 
KULÜBÜ

2004 yılında Makina Fakültesi altında 
İmalat Mühendisliği bölümü öğrencileri 
tarafından kurulan kulübümüzün 
üyeleri de ağırlıklı olarak İmalat 
Mühendisliği bölümündendir. Teknik 
gezi, eğitim ve seminerlerin yanı sıra 

ekibi İmalat, Makina, Mimarlık ve Şehir 
Bölge Planlama gibi bölümlerden 
oluşan, “Daralan” isimli teknik-kültürel 
derginin her dönem iki sayı olarak 
yayına hazırlanması da kulübümüzün 
yürüttüğü çalışmalardandır. Ayrıca SME 
(Society of Manufacturing Engineering), 
Türkiye’de SME U 203 Chapter 
adıyla İMLK altında çalışmalarını 
sürdürmektedir.

KONTROL VE OTOMASYON 
KULÜBÜ (OTOKON)

2004 yılında Elektrik-Elektronik 
Fakültesi’nde kurulan kulübümüzün 
üyeleri başta Kontrol Mühendisliği 
programı öğrencileri olmak üzere, 
ağırlıklı olarak Elektronik ve 
Haberleşme, Elektrik, Bilgisayar ve 
Makina Mühendisliği öğrencilerinden 
oluşur. Sene içinde birçok teknik proje, 
eğitim, teknik gezi ve sosyal etkinlik 
organize eden kulübümüz ayrıca, 2007 
yılından bu yana Türkiye’nin en büyük 
robot etkinliği olan İstanbul Teknik 
Üniversitesi Robot Olimpiyatları’nı 
(İTÜRO) düzenlemektedir.

GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ

İTÜ´de girişimcilikle 
ilgili çalışmaların yetersiz olmasını 
çıkış noktası olarak gören kulübümüz 
2006 yılında girişimciliğe meraklı 
öğrenciler tarafından İşletme 
Fakültesi’nde kurulmuş olup, İTÜ’nün 
en aktif öğrenci oluşumlarındandır. 
Girişimciliği farklı yönleriyle ele 
aldığımız etkinliklerimiz arasında, her 

yıl düzenlenen Girişimcilik Zirvesi, yılın 
belirli zamanlarında çeşitli konularda 
düzenlediğimiz Girişimcilik Okulu 
seminerleri,  Girişimcilik Atölyesi 
çalışmaları ve kulüp içi eğitimler yer 
almaktadır.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 
KULÜBÜ

2007 yılında Fizik Kulubü olarak 
kurulup, 2010 yılında isim değiştirerek 
Fizik Mühendisliği Kulubü olmuştur. 
Fizik mühendisliği öğrencileri ve 
fiziğe ilgili öğrenciler için uzmanlık 
kulübüdür. Öğrencileri alanında 
güçlendirme, bölüm hocaları ile 
öğrencilerin iletişimini sağlama ve 
öğrencilerin sorunlarını aktarma 
çalışmalarını sürdürür. Aynı zamanda 
seminerler, çalışma grupları ve 
geleneksel hale gelmiş İTÜ Fizik 
Haftasını organize etmektedir. 

DANS KULÜBÜ

Uzun yıllardır İTÜ bünyesinde faaliyet 
gösteren dans kulübümüz gerek İTÜ 
öğrencilerini gerekse de üniversite 
mensuplarını dansla tanıştırmayı 
kendine görev edinmiştir. Bu 
doğrultuda üniversite içinde ve dışında 
çeşitli dans türlerinde çalışmalar 
yapılmaktadır. Kulübümüz her yıl 
güz ve bahar dönemlerinde her çeşit 
dans türünde (tango, chacha, jive, 
salsa, bachata, zumba, hiphop) dans 
dersleri açmaktadırlar. Amacımız 
İTÜ’yü dans konusunda en üst seviyeye 
ulaştırmak, ayrıca öğrencilerin keyifli 

vakit geçirmesini sağlamaktır. Her 
dans türünden mevcut olan gösteri 
grupları her sene sonunda yapılan dans 
festivallerinde üniversitemizi en iyi 
şekilde temsil etmektedir. 

MÜZİKAL TOPLULUĞU

2010 yılında kurulan 
kulübümüzde Mimarlık ve 
Mühendisliğin yanı sıra Konservatuar 
da dâhil olmak üzere üniversitemizin 
hemen her bölümünden üye öğrenci 
bulunmaktadır. Yedi Kocalı Hürmüz’den 
Grease’e, The Nightmare Before 
Christmas’dan Ayşe Operetine, 
Burlesque’den Hiar’e birçok önemli 
müzikal eser, kulübümüz tarafından 
sergilenmiştir.

ERASMUS KULÜBÜ

Öğrencilerin 
öğrencilere yardım etmesi misyonu ile 
hareket eden kulübümüz, okulumuza 
Erasmus ve Exchange programları ile 
gelmiş olan öğrencilere,  alışma süreci 
ve devamında yardımcı olmak, soru 
ve sorunlarını çözmek için gönüllü 
olarak çalışır. Bu süreçleri organize 
edilen etkinlikler ile zenginleştirir 
ve ülkeyi tanıtma konusunda yadımcı 
olur. Kulübümüz aynı zamanda 
Erasmus Student Network isimli, 
merkezi Bruksel’de bulunan 25 yıllık 
bir organizasyonun parçasıdır. Hem 
okulumuzu hem ülkemizi uluslararası 
düzeyde temsil etmektedir.

PAYDAŞLARIMIZ
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GASTRONOMİ KULÜBÜ

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Gastronomi Kulübü olarak, 2013 
yılından beri çalışmalarımızı, aylık 
belirlediğimiz konseptler çerçevesinde, 
çeşitli eğitim, seminer, tadım, workshop 
ve gezi etkinlikleri ile sürdürmekteyiz. 
Ekibimizin gurur kaynağı çalışmaları 
ise format olarak ülkemizde ilk ve tek 
olan “Mutfak Zirvesi” etkinliğimiz ve 
zirve ile entegre olan “Lezzeti Yakala 
Fotoğraf Yarışması”dır.

MÜNAZARA VE HİTABET 
KULÜBÜ

Münazara ve Hitabet Kulübü, 2013 
yılının Nisan ayında kurulmuş 
olup, hiçbir fakülteye bağlı 
bulunmamaktadır. Derslerimizin 
ve eğitimlerimizin çoğunu Merkezi 
Derslikte yaptık, ancak bu seneden 
itibaren Uçak Uzay Fakültesini 
kullanmaktayız. Kulübümüzde her 
fakülteden öğrenci bulunmaktadır. 
Ağırlıklı bir bölüm ya da fakülte 
yoktur. Bu güne kadar “60 Saniye” adlı 
etkinliği düzenledik. Bunun dışında 
okulumuzu 3 tane ulusal münazara 
turnuvasında temsil ettik. Katıldığımız 
son turnuvada da çeyrek finale bir 
takım çıkardık.

RİNG VE MİNDER SPORLARI 
KULÜBÜ

İTÜ Dragons (Ring ve Minder Mücadele 
Sporları) Kulübü muay thai, mma, 
kickbox ve boks ile ilgili çeşitli 

etkinlikler ve kurslar düzenlemekte 
ve okulumuzu temsilen turnuvalara 
katılmaktadır. Amacımız öncelikle 
öğrencilere spor bilincini kazandırarak 
sporu hayatlarının bir parçası haline 
getirmek ve dövüş sanatlarını felsefe 
ve disiplin olarak tanıtıp yaşatmaktır.

EKONOMİ KULÜBÜ

Üniversitemizin Sosyal 
Bilimler alanında ilk ve tek lisans 
programı olan Ekonomi Bölümü 
öğrencilerinin bir araya gelerek 
oluşturdukları İTÜ Ekonomi Kulübü, 
üyelerinin lisans eğitimine destek 
olacak her türlü etkinlik ve faaliyetleri 
düzenlemenin yanı sıra, iş dünyası 
ve üniversite öğrencilerini çeşitli 
platformlarda bir araya getirmeyi 
hedefleyen bir uzmanlık kulübüdür. 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 
KULÜBÜ

Çevre Mühendisliği öğrencileri 
tarafından kurulan ve yürütülen 
ÇMK, Türkiye’de çevre ve kültür 
bilincini geliştirmeye yönelik platform 
oluşturmayı amaçlamaktadır. 
Bunun yanında Çevre Mühendisliği 
öğrencilerine lisans eğitimi süresince 
pratik ve teknik destek sağlanması 
ve mesleki temel oluşturulması 
hedeflenmektedir. Bunlara ek olarak 
öğrenciler arasında dayanışma ve 
sosyal bütünlük sağlanması esastır.

ZEKA VE YETENEK 
KULÜBÜ

Disiplinler arası proje gruplarından 
oluşan kulübümüz, başarının takım 
oluşturulabildiğinde gerçekleştiği 
kanısında olup zekâ ve yetenek odaklı 
çalışmalar yürütmektedir. Önümüzdeki 
dönemlerde üniversite öğrencileri 
olarak ihtiyaç duyduğumuz akademik, 
psikolojik, sosyolojik ve metodolojik 
alanlarda çalıştaylar ile bireysel 
gelişim sağlamayı hedefliyoruz.

İTÜ ARIGE 

2013 yılında, İTÜ Elektrik Elektronik 
Fakültesinde kurulan Arı Teknoloji 
Geliştirme Kulübü, kişisel gelişim ve 
kariyer odaklı çalışmalara odaklanan 
yeni bir kulüptür. Vizyonumuz; 
üniversite öğrencilerinin yeni 
teknolojik gelişmeleri yakından takip 
etmesini, derslerde öğrendikleri 
teorik bilgiler ile bu gelişmeleri 
harmanlayarak, daha inovatif 
teknolojileri yerli olarak projelendirip 
üretmelerini sağlamaktır. ARIGE, 
bu süreçte gerekli sanayi-üniversite 
işbirliğini sağlayıp, eğitim seminerleri 
düzenleyerek ilgili projelerin 
endüstriyel bir boyut ve ticari değer 
kazanmalarına yardımcı olur. 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 
VE REHBERLİK KULÜBÜ

İTÜ Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik Kulübü; iş hayatında 
ve günlük hayatta karşılaşılabilecek 

durumların psikolojik açıdan 
değerlendirmesinin yapılması, 
yarar sağlanabilecek konularda 
araştırmalarla gelişim sağlamak ve 
Teknik Üniversite’de öğrencilerin 
kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak 
amaçlı kurulmuş bir kulüptür. Bununla 
beraber psikoloji ile ilgili bilimsel 
çalışmalar yapan tanıdık yüzlerle 
düzenlenecek konferans ve seminerler 
ile psikoloji bilimine ilgi duyan 
herkesin katılabileceği bir platform 
gerçekleştirmek çabasındayız.

PAYDAŞLARIMIZ
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İTÜ Güneş Arabası Takımı

İTÜ GAE, 2004 yılında kurulmuş olup 
bu güne kadar 7 araç üretmiş ve bu 
araçlar ile toplam 18 ödül alarak 
Türkiye’nin en çok ödül alan takımı 
olmuştur. Ayrıca katıldığımız Tübitak 
Formula-G yarışlarında 2006, 
2007 ve 2008 yıllarında birincilik 
ve ikincilik ödülünü alarak 3 kere 
üst üste double yapan tek takımdır. 
Avustralya’da düzenlen dünyanın 
en prestijli yarışı olan World 
Solar Challenge  yarışmasında 
2009 yılında aldığımız The Best 
Newcomer ödülü ile bu yarışta ödül 
alan tek Türk takımı olma ünvanını 
da elimizde bulundurmaktayız. 2012 
yılında aldığımız “En İyi Mühendislik 
Tasarımı Ödülü” ve üçüncülük 
kupası ile 2014 yılında aldığımız 
ikincilik ödülü de son dönemde 
aldığımız ödüllerimiz olarak yer 
almaktadır ve bu da bizi, katıldığı 
her yarışta derece alan tek ekip 
konumunda bulundurmaktadır.

Uyarı Takımı 

Türkiye’nin ilk model uydu takımı olan 
UYARI Takımı, 2009 yılında Uçak ve 
Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde 
kuruldu. Hızla çalışmalarına başlayan 
takım 2. yılında İspanya’dan MERİT 
Award (Method to Extend Research 
Year in Time) ödülünü aldı. Ertesi 
sene hedeflerini büyüten takım davet 
üzerine katıldığı Fransa’da 2. oldu. 
2012 yılında yılların verdiği birikimin 
meyvesini alan takım, Model uydu 
yarışmaları arasında en prestijlisi 
olan, NASA, AIAA, AAS gibi çok önemli 
kurumların organize ettiği Amerika 
CanSat Competition’da Dünya 1. oldu. 

Takımızın bu sene Model Uydu 
alanında eğitimler vermek 
istemektedir. Teknik ekip ise 
bir başka heyecan uyandıran, 
gelecekte her yerde göreceğimiz 
Quadrocopterler üzerine çalışmalar 
yapmaktadır.

FACILIS Mobilite Takımı 

Facilis Mobilite Takımı, İstanbul Teknik 
Üniversitesi bünyesinde 2011 yılında 
Shell Eco Marathon yarışmasına 
katılmak amacıyla kurulmuş bir 
takımdır. Vizyon olarak gelecekteki 
mobilite anlayışına farklı bir bakış açısı 
kazandırmak isteyen İTÜ Facilis, şehir 
yaşantısına entegre olmuş mobilite 
çözümlerini sunma heyecanını teknik 
üniversite farkıyla ortaya koymaya 
devam etmektedir. Ekip, bünyesinde 
Makina, Uçak, Elektrik-Elektronik, 
İşletme Mühendisliği bölümlerinden 
öğrenciler barındırmaktadır. Şimdiye 
kadar üç farklı aracı başarıyla 
tasarlamış, üretmiş ve Avrupa Tasarım 
İkincilik ödülünü kazanmıştır. Bu 
seneki tasarımımız olan Facilis Macaw 
adlı aracımızın çalışmalarına hız 
kesmeden devam eden takımımız 
2015 senesinde de Hollanda-
Rotterdam’da düzenlenecek yarışmaya 
katılarak başarılı sonuçlar elde etmeyi 
hedeflemektedir.

Formula SAE Takımı

Fomula SAE, Society of Automative 
Engineers(SAE)’ın üniversiteler 
arasında 1978 yılından bu yana her 
sene düzenlediği, dünyanın pek çok 
ülkesinden öğrencilerin formula tipi 
tek kişilik açık kokpit yarış araçları 
tasarlayıp, üreterek katıldıkları bir 
mühendislik yarışmasıdır. 2007 
yılında kurulan takım F-Bee adlı 
aracı ile Türkiye’nin ilk Formula 
Sae aracını yapıp 2010 yılında ABD 
Michigan’da statik ve dinamik 
etaplarda Türkiye’yi gururla temsil 
etti. Konseptinde değişiklik yapan 
takım hafif ve dinamik araç yapmayı 
ilke edindi. Türkiye’nin ilk tek 
silindirli Formula Aracı ile 2014’te 
İtalya’da yarışan takımın 2015 
hedefi; araçlarında revizyonlar yapıp 
Macaristan, Avusturya ve Almanya 
yarışlarında zirveyi zorlamak olacak.

PROJE TAKIMLARIMIZ
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Arf Mikro Uydu Takımı  

ARF Model Uydu Projesi, Uçak 
Mühendisliği bölümünden Doç. 
Dr. Onur Tunçer danışmanlığında 
tamamı İstanbul Teknik Üniversitesi 
öğrencilerinden oluşan 9 kişilik 
bir ekiptir. Ekibin üyeleri Uzay 
Mühendisliği, Elektrik mühendisliği, 
Kontrol mühendisliği ve Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği 
bölümlerindendir. ARF projesi CanSat 
yarışmasına ikinci kez 2015 yılında 
katılacaktır. Takımımızın geçmişinde 
2011 yılında yine aynı yarışmada ilk 
defa bir İTÜ takımı olan Hezarfen 
dünya şampiyonu olarak tüm 
destekçilerine gurur vermiştir. Geçen 
sene ARF Takımı İTÜ’lü takımlar 
arasında 2. ve genelde 14. sırada 
yer almıştır. Ayrıca takımımızdaki 
herkesin kendi alanlarında en az 2 
senelik deneyimleri bulunmaktadır. 
Elde edinilen deneyimler gerek teknik 
gerekse yönetimsel anlamda Arf 
projesini bir adım önde başlatmıştır.

Pars Roket Grubu 

PARS Roket Grubu ülkemizde deneysel 
roketçilik faaliyetleri gösteren bir 
takımdır. Takım interdisipliner bir 
yapıda olup okulumuzun hemen her 
bölümünden öğrencilerden üyesi 
bulunmuştur. Yaptığımız çalışmalar 
irtifa amaçlı yani faydalı yükler bırakan 
(uzay deney cihazı, meterolojik 
sensörler ya da uydular) roketlerdir. 
Bu kapsamda takım roketin dış yapısını 
ve iç iskeletini kendisi tasarlayıp 
üretip analiz ederken aynı zamanda 
hem roketin beyni olan elektronik 
sistemlerinin algoritmasını kendisi 
oluşturuyor, devreleri tasarlıyor ve 
programlıyor; hem de yüksek itkili 
roket motorları tasarlayıp üretiyor. 
Takım ülkemize ilk roketçilik seviye iki 
sertifikasını, ilk iki kademeli roketini, 
ilk hibrit roket motorunu ve nicelerini 
kazandırmıştır ve kazandırmaya devam 
edecektir.

ITU Electric Vehicle Team 

ITU Electric Vehicle Team (Elektrikli 
Araç Takımı) 2014 yılında farklı 
mühendislik bölümlerinde okuyan, 
farklı yeteneklere ve bakış açılarına 
sahip, idealist, tamamı gönüllü olan 
öğrenciler tarafından İstanbul Teknik 
Üniversitesi bünyesinde elektrikli 
araç teknolojilerini geliştirmek 
amacıyla kurulmuştur. 6 farklı alt 
ekibe sahip olan takım (mekanik, 
elektronik, tasarım, üretim, yazılım 
ve organizasyon) sıfırdan tasarladığı 
%100 elektrikli aracı ile bu sene 
30.cusu düzenlenecek olan Shell 
Eco Marathon 2015 yarışmasında 
üniversitemizi ve ülkemizi temsil 
edecek ve çeşitli dallarda ödül almak 
için yarışacaktır. ITU EV Team 2015 
Shell Eco Marathon hedefi ise Shell 

Eco Marathon Europe-America-
Asia kategorilerinde yarışan araçlar 
arasında 1KWh enerji (Türkiye’de 40 
Kuruş - vergiler ile) ile 200km’den 
fazla yol kat ederek dünyanın en 
verimli ilk 3 aracı arasına ürettikleri 
araç ile girmek, Communication 
& Marketing ödülünü ve Ferrari 
Testarossa modelinin tasarımcısıyla 
çalışılmış dizaynı ile Avrupa dizayn 
ödülünü almaktır. Ayrıca takım 2015 
için üretecekleri aracı SEM 2015 
etkinliğinden sonra İTÜ Ayazağa 
yerleşkesinde kullanıma sunarak 
Teknik Üniversite olmanın verdiği 
gurur ile Türkiye’ye yerli araba üretimi 
sürecinde örnek teşkil edecektir. 

Ekip ileriye dönük olarak sırasıyla 
2 kişilik ve 4 kişilik konsept araçları 
kendi tasarladığı elektrikli motoru ile 
yürütmek istemektedir.
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