FAKÜLTE VE PROGRAMLAR

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YAN DAL ONUR PROGRAMLARI
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Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği*
Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik
Mekatronik Mühendisliği
Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
•
•
•
•
•
•

Ekonomi
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı*
Kültürel Çalışmalar
Psikoloji*
Siyaset Bilimi
Uluslararası Çalışmalar

Enerji
Fizik
Kimya
Matematik

YAN DAL ONUR PROGRAMLARI
•
•
•
•

Cinsiyet Çalışmaları
Felsefe
Psikoloji
Sanat Kuramı ve Eleştirisi

YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YAN DAL ONUR PROGRAMLARI

•

•
•
•

Yönetim Bilimleri

Finans
Girişimcilik
İş Analitiği

* Bu programlar dışındaki tüm programlarda çift anadal imkanı sunulmaktadır.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR BİLİMİ ve MÜHENDİSLİĞİ
Günümüzde Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği alanında geliştirilmekte olan kavram
ve yöntemler; yazılım, donanım-içi yazılım ya da mantık donanımı halinde, tıbbi
görüntülemeden, üretim ve servis sektörlerindeki planlama süreçlerine, askeri komuta
kontrol ve komünikasyon sistemlerinden üretim hatları otomasyonuna kadar geniş
bir alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bilgisayar bilimi ve mühendisliği, içinde
bulunduğumuz sayısal çağı tanımlayan ve geliştiren öncelikli bilim dallarından biridir.
Program İçeriği
Öğrencilerimiz programa başladıkları ilk yılda, programlamaya giriş, veri yapıları ve
algoritmalar gibi temel dersler alırlar. Üçüncü ve dördüncü yıllarda yazılım mühendisliği,
veri tabanları, işletim sistemleri ve programlama dilleri gibi temel program derslerinin yanı
sıra; bilgi güvenliği, doğal dil işleme, bilgisayar grafik tasarımı ve etkileşimli teknolojiler,
görüntü işleme, veri madenciliği, yapay zeka v.b. gibi zengin bir liste içerisinden kendi
ilgileri doğrultusunda seçecekleri derslerle farklı alanlarda uzmanlaşma fırsatına sahip
olabilirler.
Kariyer Olanakları
Mezunlar, yazılım, bankacılık, telekomünikasyon sektörlerinin yanı sıra bilgisayar
oyunları, mobil uygulamalar gibi son zamanlarda parlayan sektörlerde de çalışabilirler.
Mezunlarımız üretim sistemleri, biyoinformatik, elektronik gibi sektörlerde yer alan
firmaları da tercih etmektedir. Üniversitemizin girişimci geliştirme ve diğer destek
programları ile çok sayıda mezunumuz kendi şirketlerini kurmuştur. Mezunlarımızın bir
kısmı ise, eğitimleri sırasında edinmiş oldukları disiplinlerarası eğitim sayesinde yurtiçi
ve yurtdışında saygın üniversitelerin farklı alanlardaki akademik programlarında yüksek
lisans veya doktora eğitimlerine devam etmeyi tercih etmektedir.

Diğer
%6
Lisasüstü
%16
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MOLEKÜLER BİYOLOJİ, GENETİK ve BİYOMÜHENDİSLİK
Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik organizmaların yapısal, evrimsel,
fonksiyonel, biyokimyasal ve genetik özellikleri ile bunlar arasındaki ilişkilerin incelendiği
araştırma alanlarını kapsamaktadır. Teknoloji üreten, yenilikçi ve rekabetçi ülkeler
arasında yer alma hedefine yönelik çabaların sonucu olarak ülkemizde bu alanlarda
yetkin bireylere ihtiyaç da hızla artmakta ve bu alanlar geleceğin en önemli iş kolları
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Program İçeriği
Programda, insan ve bitki moleküler biyolojisi, genetiği, gen mühendisliği, biyoinformatik,
hücre biyolojisi, tıbbi biyoloji ve bitki pato-fizyolojisi gibi derslerin alındığı üst düzey
bir eğitim verilmektedir. Program, öğrencilerimizin daha eğitimlerinin ilk yılından
itibaren, en iyi imkanlara sahip yabancı üniversite ve enstitülerle boy ölçüşebilecek
nitelikte nanoteknoloji araştırmaları yapmalarına olanak sağlayan, Sabancı
Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin de aralarında olduğu
laboratuvarlarımızda, öğretim üyeleriyle birebir bilimsel araştırmalar içinde olma
fırsatı sunmaktadır. Öğrencilerimiz, üniversitemizdeki disiplinlerarası eğitim anlayışı
sayesinde, kendi alanları doğrultusunda biyomühendislik veya diğer alt dallarda (tıbbi
cihaz mühendisliği, işlemsel biyoloji, biyofizik, vb.) uzmanlaşabilmektedir.
Kariyer Olanakları

Lisansüstü Profesyonel
%39
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Diğer
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Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik programı mezunları dünyanın en saygın
eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora için burslu olarak akademik çalışmalarına
devam etmektedirler. İş hayatını tercih eden mezunlarımızın bir kısmı ise, dünyanın önde
gelen çok uluslu ilaç, sağlık ve tıp teknolojileri firmalarında çalışmaktadır. Mezunlarımızın
bir kısmı ise biyoteknoloji, medikal ithalat-ihracat, ilaç araştırmaları ve tarımla ilgili
alanlarında kendi şirketlerini kurmayı tercih etmişlerdir.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Elektronik Mühendisliği küresel bilgi toplumunu oluşturan teknolojilerin sağlanmasında
en büyük payı olan mühendislik dallarından biridir. Genel olarak, ses, görüntü, vb bilgilerin
algılanması, kaydedilip saklanması, işlenmesi, bir noktadan diğerine iletilmesi, yayılması,
paylaşılması ve yorumlanması işlevlerini sağlayan yöntem, cihaz, bağlantı ve sistemlerin
tasarlanıp geliştirilmesini içerir.
Program İçeriği
Programda verilen eğitim mikro/nano ölçekten sistem boyutunda tasarıma kadar,
elektronik sistemlerin bütün bileşenlerini kapsayan, çok boyutlu, zengin ve esnek bir
içeriğe sahiptir. Modern eğitim ve araştırma laboratuvarlarımız sayesinde kuramsal
bir düzeyi aşan, uygulama odaklı bir eğitim sistemi benimsenmektedir. Sunulan geniş,
disiplinlerarası imkanların uzantısında öğrencilerimiz Elektronik Mühendisliği'nin farklı
alanlarında uzmanlaşabilecekleri gibi, az sayıda ek dersler alarak eğitimlerini yan dal
onur programlarında da sürdürebilirler. Öğrencilerimiz edindikleri sağlam teorik ve
pratik altyapı ile çok sayıda yurtdışı staj imkanı bulabilmekte, AB değişim programları
çerçevesinde Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinde burslu olarak bir dönem
geçirme fırsatına sahip olabilmektedir. Program, sahip olduğu bütün bu avantajlar
sayesinde ülkemizdeki diğer üniversitelerdeki elektronik mühendisliği bölümlerinden
ayrışmaktadır.
Kariyer Olanakları
Elektronik Mühendisliği programı, mezunlarına günümüz ve geleceğin teknolojilerine
yön veren bu önemli alanlarda güçlü bir teorik altyapı ve mühendislik/bilimsel projelerle
desteklenen pratik deneyim kazandırırken, onların insan ilişkileri güçlü ve toplumsal
duyarlılığı yüksek, katılımcı bireyler olmasına da önem vermektedir. Mezunlarımız yurtiçi
ve yurtdışına önde gelen teknoloji ve sanayi firmalarında iş bularak veya kendi işlerini
kurarak profesyonel hayata atılmaktadır. Bazı mezunlarımız da Avrupa ve Amerika'nın
önde gelen üniversitelerinde akademik kariyerlerine devam etmektedir.
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MALZEME BİLİMİ ve NANO MÜHENDİSLİK
Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik, sentetik ve biyolojik polimerler, seramikler ve
metalleri inceleyen bir çalışma alanıdır. Farklı özelliklere sahip malzemelerin uygulamaya
yönelik tasarımları, günümüzde ileri teknolojilerin gelişmesindeki en önemli etkenlerden
biri haline gelmiştir. Öğrencilerine çok daha kapsamlı araştırma olanakları sunmakta
ve sağladığı bu imkanlar ve dinamik akademik kadrosu sayesinde, benzer programlar
arasında en üst sıralarda yer almaktadır.
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin büyük
bir bölümü doğrudan nanoteknoloji ile ilgilenmektedir. Lisansüstü öğrencilerinin de bir
kısmı bu konuda çalışmaktadır. Fakültenin bu potansiyeli değerlendirilerek mikro ve
nanoteknoloji alanında araştırmalar yapılmasına imkan verecek bir merkez kurulmuştur.
SUNUM, bu vizyon doğrultusunda, nanoteknolojinin fizik, elektronik, mekatronik,
malzeme, kimya ve biyoloji gibi çeşitli uygulama alanlarında araştırmalar yapan,
Türkiye'nin ilk disiplinlerarası ileri araştırma merkezidir.
Program İçeriği
Öğrencilerimiz, lisans eğitimlerinin ilk yılından itibaren laboratuvarlara girip yürütülen
araştırmalarda aktif görev alarak pratik deneyim kazanmakta ve bu deneyimlerini
katıldıkları konferanslarda başka araştırmacılarla paylaşmaktadırlar. Ayrıca program
dahilinde seramikler, polimerler, yarı-iletkenler ve biyomalzemeler gibi alt alanları
seçebilmekte ve uzmanlaşmak istedikleri alana göre ders programlarını tasarlayarak,
bu konulardaki projelerde çalışabilmektedirler.
Diğer
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Kariyer Olanakları
Programdan mezun olmuş öğrencilerin, lisans eğitimleri boyunca kazandıkları akademik
ve endüstriyel tecrübeler, mezuniyet sonrası birçok iş alanında başarılı olmalarını
sağlamıştır. Mezunlarımız, iş hayatında çoğunlukla elektronik, seramik, plastik, otomotiv,
biyomedikal ve kimya sektörlerinde, dünyanın önde gelen firmalarında çalışmaktadırlar.
Öte yandan, kimi mezunlarımızın eğitimleri sırasında edindikleri deneyimlerle kurdukları
şirketler enerji, kimya ve sağlık sektörlerinde büyük başarılar kazanmıştır. Akademik
kariyeri seçen öğrencilerimiz ise, lisans eğitimleri boyunca yaptıkları bilimsel çalışmalar
ve akademik alandaki başarıları sayesinde, çoğunluğu A.B.D., Avrupa ve Japonya'da
olmak üzere, alanlarındaki en iyi lisansüstü programlara devam etmektedirler.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Mekatronik, elektronik, makine, bilgisayar ve kontrol mühendisliklerinin katkıları ile
oluşmuş disiplinlerarası bir mühendislik alanıdır. Mekatronik mühendisliğinde bu dört
mühendislik dalı sistem entegrasyonuna, ürün tasarımına ve otomasyona yönelik bir vurgu
ile bir araya getirilmektedir. Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Türkiye'de bu
dalda eğitim veren ilk programdır.
Program İçeriği
Programda modern eğitim ve araştırma laboratuvarlarımızın uygulama olanaklarıyla
birlikte sağlam bir teorik altyapı sunulmaktadır. Derslerin önemli bir kısmı laboratuvar
çalışması içermekte ve kuramsal kavramların daha iyi bir şekilde öğrenilmesi
sağlanmaktadır. Bilgisayarlı modelleme yöntemleri program içerisinde önemli bir yer
tutmaktadır. Program kapsamında devre tasarımı, güç elektroniği, mikrobilgisayarlı
devreler gibi elektronik mühendisliği; mekanik sistemlerin tasarımı, statik ve dinamik,
analiz, akışkanlar mekaniği ve ısı ve kütle transferi gibi makine mühendisliği; bilgisayar
programlama dilleri ve teknikleri gibi bilgisayar mühendisliği; kontrol teorisi ve
uygulamaları gibi kontrol mühendisliği alanlarından dersler sunulmaktadır. Ayrıca
birleştirici nitelikte robotik, otomasyon, tasarıma yönelik dersler ve bitirme projesi ile
entegrasyon öğesi vurgulanmaktadır. Türkiye'nin ilk insansı robotu SURALP, insansız
hava araçları gibi projeler lisans öğrencilerinin de katkısıyla bu laboratuvarlarda hayata
geçirilmiştir.
Kariyer Olanakları
Mezunlarımız uygulama alanında (özellikle dijital elektronik uygulamalarında) bir
Diğer
elektronik mühendisi gibi çalışmaktadır. Çeşitli üç boyutlu mekanik tasarım ve analiz
%7
programlarını kullanabildiğinden ve mekanik tasarım deneyimine sahip olduğundan bir
makine mühendisi profili ortaya koyar. Lisans eğitimi sırasında ileri seviyede otomasyon
bilgisini, laboratuvar uygulamaları ile alan öğrencilerimiz, firmalarda otomasyon mühendisi
olarak çalışabilir veya fabrika otomasyonunun robotlu uygulamalarında görev alabilir. Lisansüstü
%17
Elektronik, mekanik, bilgisayar, kontrol gibi farklı alanlarda uzman birçok mühendisin bir
arada çalıştığı Ar-Ge projelerinde proje ekip lideri olarak yer alabilir, firmalarda yöneticilik
Profesyonel
yapabilirler. Akademik hayatı tercih eden mezunlarımız almış oldukları disiplinlerarası
%76
eğitim sayesinde A.B.D. ve Avrupa'nın seçkin okullarının farklı mühendislik programlarında
burslu olarak yüksek lisans ya da doktora yapmaktadır.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Endüstri Mühendisliği programı farklı sektörlerdeki üretim ve servis sistemlerinin
tasarımını, analizi, kurulması ve var olan sistemlerin iyileştirilmesi alanlarında karar verici
olarak çalışacak yetkin, girişimci, lider mühendislerin yetiştirilmesini amaçlar.
Program İçeriği
Öğrencilerimiz temel mühendislik, bilgisayar ve matematik derslerinin ardından "en
iyileme", üretim, üretim planlaması, kalite, "benzetim" gibi temel program dersleri
alırlar. Ayrıca ilgi alanları doğrultusunda kendilerini derinleştirebilecekleri zengin bir
seçmeli ders havuzu bulunmaktadır. Öğrenciler seçecekleri derslerle program içerisinde
yöneylem araştırması, planlama, üretim mühendisliği ve finans mühendisliği gibi çeşitli
alanlarda uzmanlaşma olanağına sahiptirler.
Kariyer Olanakları

Diğer
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Endüstri Mühendisliği mezunları hem üretim yapan hem de hizmet sunan şirketlerde
rahatlıkla iş bulabilmektedir. Öne çıkan sektörler danışmanlık, sanayi (otomotiv,
dayanıklı tüketim malları, gıda vb), finans, telekomünikasyon, yazılım ve perakende
olarak sıralanabilir. Mezunlarımız şirketlerde planlamadan satın almaya, üretimden
insan kaynaklarına kadar geniş bir yelpazede görev alabilirler ya da kendi ileri teknoloji
şirketlerini kurup girişimciliğe yönelebilirler. Öğrenimlerini lisanüstü düzeyde
sürdürmek isteyen mezunlarımız, formasyon genişliği sayesinde yönetim bilimleri,
ekonomi veya bilgisayar bilimi gibi alanlara geçiş yapabilmektedir. Bu yolu seçen çok
sayıdaki mezunumuz ABD, Avrupa ve Türkiye'deki seçkin okullarda yüksek lisans ve
doktora yapmayı tercih etmiştir.

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı, Türkiye'de bu alandaki tek lisans
programıdır. Edebiyat, antropoloji, felsefe, sosyoloji ve görsel çalışmalar alanlarını
kapsayan, gerek disiplinlerarası yaklaşımıyla gerekse kültür alanındaki kuramsal ve
uluslararası çalışmaları Türkiye üzerine çalışmalarla birleştirmesiyle bu alanlardaki
diğer bölümlerden farklılaşmaktadır. Ayrıca kuramsal çalışmaları, güncel konulardaki
tartışmaları ve toplumsal sorumluluk projelerini birleştiren yapısı da programa özgün
bir nitelik kazandırmaktadır.
Program İçeriği
Öğrencilerimiz Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji, Kültürel Etüdlerde Kuram ve
Uygulama, Kültür Kuramları, Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri ve Görsel Kültür temel
derslerini alırlar. Geniş bir konu ve kuram yelpazesini kapsayan programımız, toplumsal
cinsiyet ve cinsellik, milliyetçilik, küreselleşme, şiddet ve travma, hafıza, hukuk, popüler
kültür ve yeni medya teknolojileri alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Programda
önemle üzerinde durulan eleştirel pedagoji pratiği ikinci sınıftan itibaren öğrencilerin
özgün araştırma projeleri geliştirmesine imkan vermektedir. Programın amacı eğitimi
yalnızca derslikte değil, hayatın içerisinde ve toplumsal hayata katkı sağlayacak bir
şekilde yapmaktır. Bu nedenle saha araştırmaları, projeler ve staj çalışmaları programın
önemli bir parçasıdır.
Kariyer Olanakları
Mezunlarımız başta kültür sektörü; sivil topum örgütleri; reklam, pazarlama, halkla
ilişkiler ve medya kuruluşları olmak üzere farklı alanlarda iş olanağı bulabilmekte;
gazeteci, yazar, yönetmen, oyuncu, festival organizatörü, kürator, müze yöneticisi,
kurumsal iletişim sorumlusu, insan kaynakları yetkilisi, reklamcı, reklam yazarı, editör,
çevirmen olarak çalışabilmektedir. Akademik kariyere yönelen mezunlarımız, Avrupa
ve ABD'de kültürel çalışmalar, antropoloji, sosyoloji, edebiyat gibi alanlarda en prestijli
okulların programlarına burslu olarak kabul edilmektedir.
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ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR
Uluslararası Çalışmalar toplumlar ve kültürlerin, küresel örgütlerin ve ülke dış
politikalarının ekonomisi ve siyaseti ile daha iyi anlaşılması amacını taşıyan disiplinler
arası bir programdır. Bu program öğrencilere küresel ölçekte siyasal, kültürel ve
ekonomik gelişmeleri kavrayabilecekleri ve küresel ortam ve iş gücü piyasalarında
aranan nitelikleri edinmelerini sağlayacak bilgi ve yetenekleri barındırmaktadır.
Program İçeriği
Öğrencilerimiz, sosyal bilimler ve uluslararası ekonomi konulu önerme ve görüşleri etkin
ve sistematik bir şekilde değerlendirebilme yeteneği edinirler. İlk olarak uluslararası
ilişkiler kuramları, küreselleşme ve uluslararası siyaset ekonomisi ve temel ekonomi
dersleri alırlar. Daha sonra alacakları derslerle uluslararası ekonomi, küreselleşme,
müzakere teknikleri, Avrupa bütünleşmesi ve uluslararası organizasyon konularında
uzmanlaşabilirler.
Kariyer Olanakları
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Mezunlarımız, çeşitli uluslararası örgüt ve Dışişleri Bakanlığı gibi resmi kuruluşlarda,
uluslararası bağlantılı sivil toplum örgütlerinde ve farklı alanlardaki özel sektör
kuruluşlarında görev alabilirler. Uluslararası ekonomi, ticaret, hukuk ve siyaset
alanlarında güçlü bir birikim edinen öğrencilerimiz, bu yeteneklerini kendi işlerini kurmak
için de kullanabilirler. Akademik hayatı tercih eden mezunlarımız uluslararası ilişkiler,
yöneticilik, siyaset bilimi, sosyoloji ve ekonomi gibi birçok alanda lisansüstü programlara
devam edebilirler.

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ
Ekonomi Bilimi kapsamında geliştirilen kuram ve yöntemler, işletme, hukuk, siyaset
bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve endüstri mühendisliği gibi birbirinden
oldukça farklı alanlarda kullanılmaktadır.
Program İçeriği
Ekonomi programı, öğrencilerinde ekonomi teorisi ve uygulamaları konusunda yetkin
bir temel oluşturmayı, onların farklı kariyer beklentilerine hitap edebilecek zenginlik
ve esnekliği sunmayı hedeflemektedir. Programda öncelikle, öğrencilerimize ekonomi
konularında veriye dayalı araştırma yapmalarını kolaylaştırmak için gereken matematiksel
ve teknik (veri analizi, istatistik vb. yazılımlarının öğrenilmesi ve uygulanması) altyapı
sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz program kapsamında alacakları derslerle, ekonominin
tüm alanlarında mevcut politikaları değerlendirmek, yeni politikalar tasarlamak ve
uygulamak gibi, iyi bir ekonomi uzmanının sahip olması gerekli becerileri edinirler. Diğer
yandan stratejik analiz ve yönetim becerileri gibi üst düzey karar verici seviyesinde ihtiyaç
duyacakları bilgi birikimine erişirler. Öğrencilerimiz programda Türkiye ekonomisinin
sorunlarıyla karşılaştırmalı bir perspektif içinde tanıştırılmaktadır.
Kariyer Olanakları
Ekonomi programından mezun olan öğrencilerimizin bir kısmı iş dünyası ve yöneticilik
alanlarında profosyonel hayata atılmayı tercih ederken bazı mezunlarımız da özel
sektörde ve kamu kuruluşlarında ekonomi uzmanı olarak çalışmaya yönelmektedir.
Akademik bir kariyeri tercih eden mezunlarımız ise saygın uluslararası üniversitelerde
yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmektedir. Bazı öğrencilerimiz siyaset
bilimi, uluslararası ilişkiler ve işletme gibi alanlara yönelerek lisansüstü programlara
devam etmektedir.

Diğer
%8
Lisansüstü
%13
Profesyonel
%79

FAKÜLTE VE PROGRAMLAR

GÖRSEL SANATLAR ve GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, güncel sanat ve tasarım olgularına eğilen,
teknolojik ve sosyokültürel gelişmeleri yakından izleyerek öğrencilerini geleceğin
tasarımcıları ve sanatçıları olmaya hazırlayan bir programdır.
Program İçeriği
Öğrencilerimiz üniversitedeki ikinci yıllarında ön hazırlık niteliğinde olan bir dizi
sanat ve tasarım dersinden sonra, üçüncü ders yılında Görsel Sanatlar ya da Görsel
İletişim Tasarımı alanlarına uzmanlaşacak biçimde ayrılırlar. Bu ayrılma temel stüdyo
dersinde gerçekleşir. Bununla birlikte her iki kulvarın öğrencileri web tasarımı,
fotoğraf, ses tasarımı, arayüz tasarımı, tipografi, illüstrasyon, bilgi grafikler, üç boyutlu
tasarım ve modelleme, video ve animasyon, ileri düzey sanal etkileşim gibi alanlarda
ortak stüdyo eğitimlerini sürdürürler. Ayrıca kuram ve sanat tarihi dersleri alırlar.
Öğrencilerimiz metal/ahşap sanat atölyelerinde, resim/desen stüdyolarında ve her an
öğrencilerin kullanımına açık, en son teknolojiyle donatılmış bilgisayarların bulunduğu
laboratuvarlarda uygulamalarını gerçekleştirme imkanı bulurlar.
Kariyer Olanakları

Lisansüstü
%9
Diğer
%10

Profesyonel
%81

Görsel İletişim Tasarımı'ndan mezun olan öğrencilerimiz reklam sektörü, grafik tasarım,
web tasarımı, video ve animasyon, sahne ve ileri etkileşim ve görüntüleme tasarımı gibi
alanlarda faaliyet göstermektedirler. Önemli sayıda öğrencimiz ise mezuniyetlerinin
ilk beş yılı içerisinde kendi işlerini kurabilmişlerdir. Görsel Sanatlar'dan mezun olan
öğrenciler, kendi serbest sanat faaliyetlerinin dışında, galeri ve müzelerde, küratöryel
alanlarda ve çeşitli sanat ve kültür kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Akademik
alanı tercih eden öğrencilerimizin büyük çoğunluğu, ulusal ve uluslararası lisansüstü
programlarına kabul edilmektedirler.

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ
Siyaset Bilimi hem toplumu ve hem de toplumsal bilimleri bütünlükçü olarak ele
alan bir programdır. Bu programda öğrenciler siyaset bilimi, tarih, sosyoloji, psikoloji
ve ekonomi gibi alanlarda kullanılan farklı analiz teknikleri ile tanışırlar ve böylelikle
toplumsal gerçekliğin farklı yönlerini anlamak için yetkinlik kazanırlar.
Program İçeriği
Program geleneksel toplum bilim eğitimlerinden farklı olarak toplumsal süreçleri,
birbirinden soyutlanmış olarak ele almaz. Öğrencilerimiz temel metot derslerini aldıktan
sonra, sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi belli disiplinlerde yoğunlaşan bir
program izleyebilecekleri gibi siyasi hareketler, küreselleşme, modern devlet, etnik
çatışma, Türkiye Tarihi, Balkan ve Avrupa Çalışmaları gibi tematik, farklı disiplinleri bir
araya getiren bir programa da yönelebilirler. Öğrencilerimiz belirli bir akademik alana
(siyaset bilim, sosyoloji veya tarih) odaklanan bir eğitim de izleyebilirler.
Kariyer Olanakları
Mezunlarımız Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu gibi AB kuruluşlarında, Dünya
Bankası gibi uluslararası kurumlarda; reklam, finans, sigorta, görsel medya ve danışmalık
gibi özel sektörlerde ya da sivil toplum kuruluşlarında çalışabilmektedirler.Akademik
kariyeri seçen mezunlarımız ise dünyanın en saygın üniversitelerinde lisansüstü
programlara girebilmektedirler.
Lisansüstü
%24

Diğer
%8

Profesyonel
%68

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ
Psikoloji Programı, insan düşünce ve davranışını ve bunları doğuran süreçleri inceleyen
psikoloji bilim dalı hakkında yöntem ve bilgi donanımı sağlar.
Program İçeriği
Program Psikoloji disiplininin hemen hemen her alanını kapsayacak şekilde
tasarlanmıştır. Öğretim üyelerimizin ve araştırmacılarımızın ilgi alanları sebebiyle,
Sabancı Üniversitesi Psikoloji Programı “Bilişsel Psikoloji” (Algı, dikkat, bellek ve karar
verme süreçlerini inceleyen alt alan) alanında yoğunlaşmaktadır. Bu alanın, genç ve
yükselmekte olan disiplinlerden “Sinirbilim” ya da “Bilişsel Sinirbilim” gibi alanlara
katkısı yüksek düzeyde olacaktır. Günümüzde psikoloji bilimi, disiplinler arası bir alt
yapıya gittikçe daha çok ihtiyaç duymaktadır. Sabancı Üniversitesi’nin disiplinlerarası
bakış açısına yaptığı vurgu, bu durumla çok iyi örtüşmektedir. Öğrencilerimiz ilk
dönemlerinden itibaren, hem doğa bilimlerinin hem de sosyal bilimlerin sorduğu sorular
ve yöntemlerle karşılaşırlar.
Derslerde anlatılan içerik dışında, programın bir önemli özelliği de öğrencilerin araştırma
yetenekleri kazanmalarına verdiği önemdir. Öğrencilerin, öğretim üyelerinin yakın
gözetmenliğinde, araştırma projelerini bağımsız yürütebilme yeteneği kazanmaları
desteklenmektedir. Öğrencilerimizin, psikoloji alanında üretilen bilgiye hem yaratım
sürecinde, hem de kritik eleştiri düzeyinde katkılarının olması amaçlanmaktadır. Bu
yetenekler, endüstriyel ve akademik alanda mezunlarımızın ayırt edici özelliklerini
oluşturmaktadır.
Zengin bir ders havuzundan seçilebilecek dersler arasında Zihin ve Davranış, Davranışın
Biyolojik Temelleri, Kültür ve Bilişsel Süreçler, Bireysel Farklılıklar: Zeka ve Kişilik
dersleri sayılabilir.
Kariyer Olanakları
Psikoloji programından mezun olacak kişi hem kuramsal alanda akademik kariyerine
devam edebilir, hem de eğitim, sağlık, hukuk, yönetim ve bilişim gibi uygulamalı
alanlarda çalışabilir.

YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİMLERİ
Yönetim Bilimleri programının amacı küresel rekabetle başa çıkabilecek, bilgili, yenilikçi,
sosyal sorumluluk sahibi yönetici ve girişimci adayı bireyler yetiştirmektir. Program,
geleceğin yöneticilerine yalnızca mesleklerinin tekniklerini öğretmekle yetinmeyip, farklı
durumlar karşısında doğru karar verebilmelerine katkıda bulunacak analitik yöntemleri
ve problem çözme yetenekleri kazandırmaya da önem vermektedir.
Program İçeriği
Program hem yönetim bilimlerinin teknik yönlerinde bir altyapı sahibi olmaya, hem
de liderlik, iletişim, ekip çalışması, bilişim teknolojilerini kullanma gibi temel yönetim
becerileri kazanmaya yönelik tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz, yönetim bilimlerine giriş
seviyesindeki temel derslerin ardından Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları Yönetimi,
Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Operasyon Yönetimi alanlarında açılan dersler
arasından kendi kariyer hedeflerine uygun olanları alarak bu alanlarda uzmanlaşabilirler.
Ayrıca, öğrencilerimizin olaylara ve iş dünyasına uluslararası bir bakış açısı ile
yaklaşabilmeleri için bir yandan yabancı üniversitelerle öğrenci değişim anlaşmaları
yapılıp, benzeri amaçlı Avrupa Birliği programlarına üye olunmakta, diğer yandan farklı
kültürleri tanımalarına yardımcı olarak yabancı dil (İngilizce dışında) ve kültür dersleri
alabilmelerine fırsat tanınmaktadır.
Kariyer Olanakları
Öğrencilerimizin önünde kendi işini kurmak, aile şirketlerini profesyonel yönetime
taşımak, kurumsallaşmış bir uluslararası şirkette yönetici olmak, yönetim danışmanlığı
yapmak, sivil toplum örgütleri kurmak ya da bu tür örgütlerde yönetici olmak gibi pek
çok farklı kariyer fırsatı bulunmaktadır. Akademik yaşamı tercih edecek mezunlarımız,
yönetim bilimlerinin belli bir dalında eğitimlerine lisansüstü seviyede devam edebilirler.

Diğer
%10

Lisansüstü
%4

Profesyonel
%86

Sabancı
Üniversitesi
Türkiye’nin ilk
bölümsüz
üniversitesidir.

Sabancı
Üniversitesi'nde
öğrenciler sadece
kendi programlarının
değil, başka
programların
derslerinden
de özgürce ders
seçebilirler.

1. Öğrenim sistemi bakımından Sabancı Üniversitesi'ni farklı kılan
nedir?

Sabancı Üniversitesi Türkiye’nin ilk bölümsüz üniversitesidir. Öğrenim sistemimizin
altyapısını Temel Geliştirme Programı oluşturur. Lisans programının birinci yılında tüm
öğrenciler; İnsan ve Toplum, Doğa ve Bilim, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve
Edebiyatı, Matematik ve İngilizce derslerinden oluşan zorunlu dersleri alır. Ayrıca her
öğrencinin bir Toplumsal Duyarlılık Projesi içinde yer alması mezuniyet ön koşuludur.
Sabancı Üniversitesi'ne giriş yapılmış fakültenin içerisinde birinci sınıfı tamamlayan
öğrenciler; lisans diploma programı bildirimi yapabilirler. Sabancı Üniversitesi'nde
bölümler, akademik departmanlar yoktur. Farklı akademik alanlarda çalışan öğretim
üyeleri, akademik çalışmalarını birbirleriyle etkileşim halinde ve disiplinlerarası bir
yapıda sürdürürler.

2. Sabancı Üniversitesi'nde hangi diploma programları var?
Sabancı Üniversitesi'nde üç fakülte vardır: Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve
Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri. Bu üç fakültenin çatısı altında 13 tane lisans programı
bulunur:
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

Sanat ve Sosyal Bilimler
Fakültesi

Yönetim Bİlimleri
Fakültesi

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Ekonomi

Yönetim Bilimleri

Elektronik Mühendisliği

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim
Tasarımı

Endüstri Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nano
Mühendislik

Kültürel Çalışmalar
Psikoloji

Mekatronik Mühendisliği

Siyaset Bilimi

Moleküler Biyoloji, Genetik ve
Biyomühendislik

Uluslararası Çalışmalar

Ayrıca, Fizik, Kimya, Matematik, Enerji, Girişimcilik, Finans , İş Analitiği, Sanat Kuramı
ve Eleştirisi, Cinsiyet Çalışmaları, Psikoloji ve Felsefe alanlarında da yan dal onur
programları bulunmaktadır.
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3. Endüstri mühendisliği neden ayrı bir program grubu olarak ÖSYM
kılavuzunda yer almaktadır?
ÖSYM kılavuzunda Endüstri Mühendisliği programı "Endüstri Mühendisliği Program
Grubu" adı altında ayrıştırılmıştır. Böylece, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne
"Mühendislik ve Doğa Bilimleri" ve "Endüstri Mühendisliği" olmak üzere iki farklı
program grubu altında öğrenci alınmaktadır. Bu yapılanma ile endüstri mühendisliği
alanındaki farklı branşlaşma alanları için sistemimizi geliştirmek, eğitim kalitemizi daha
da artırmak hedeflenmiştir.
Aday öğrenciler tercihini yaparken Endüstri mühendisliği Program Grubu’ndan tercihi
yapacak ve belirlenen grup kontenjanından yerleşmiş olacaktır.
Bu farklılaşmaya rağmen, Sabancı Üniversitesi özgün öğrenim sistemi özellikleri devam
edecektir. Bu program grubundan üniversitemize yerleşmiş öğrenciler diğer programları
seçme özgürlüğüne eskiden olduğu gibi sahip olacak, bunun tersi de mümkün olmaya
devam edecektir.

4. Program seçimi sisteminden ötürü, lisans eğitimi 2 yıla mı iniyor?
Sabancı Üniversitesi'nde lisans eğitimi 4 yıldır. Diploma programını seçme serbestisini
uygulamayan pek çok saygın üniversitede de ilk yıl öğrenciler ortak dersler alırlar.
Sabancı Üniversitesi'ndeki sistemin özelliği, bu derslerin geniş kapsamlı olması ve
doğa, bilim, toplumsal olaylar, Türkiye ve dünya hakkında derinlemesine bakış açısı
oluşturmak için öğretim üyelerince özel olarak tasarlanmış olmalarıdır. Öğrenciler,
ikinci yıldan itibaren, seçmek istedikleri diploma programının derslerini almaya başlarlar.
Öğrencinin bir programdan mezun olabilmesi için o programın temel derslerinin tümünü
tamamlaması gerekir. Geniş seçmeli ders havuzu sayesinde öğrenciler sadece kendi
programlarının değil, başka programların derslerinden de özgürce ders seçebilirler.
Dolayısıyla sistemimiz, öğrencinin eksik öğrenmesine yol açmaz, aksine, istediği
alanda derinlemesine uzmanlaşmasını, öğrenimini farklı disiplinlerden seçtiği derslerle
zenginleştirmesini sağlar.

5. Diploma programı seçiminde herhangi bir kısıtlama ya da ön şart
var mı? Fakülteler arası geçiş yapılabilir mi?
Sabancı Üniversitesi'ne giriş yapmış olduğunuz fakültenin içinde, hiçbir kısıtlama ya da
ön koşul olmadan istediğiniz diploma programını seçebilirsiniz. Giriş yapmış olduğunuz
fakülteden başka bir fakültedeki programı seçmek isterseniz, bunun için merkezi
yerleştirme puanınızın, yurt içindeki bütün diğer üniversitelerin tercih ettiğiniz diploma
programına eşdeğer bölümleri arasında en düşük taban puanından az olmaması
yeterlidir.

6. Bazı diploma programlarının isimleri alışılagelmiş isimlerden farklı.
(Örneğin: Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik.) Bu tür farklı isimli
programların Türkiye’de ve uluslararası alanda geçerlilik durumu nedir?
Bilim ve teknolojinin gelişimine paralel olarak, dünyada meslekler, uzmanlık alanları hızla
değişmektedir. Sabancı Üniversitesi'ndeki programların her biri, yirmi birinci yüzyılın
ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır. Programlarımızı yeni gelişmeler ışığında
sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Tüm diploma programlarımız, Türkiye’de ve
dünyada geçerliliği olan programlardır. Mezunlarımızın yurt dışında ve Türkiye’de saygın
üniversitelerden yüksek lisans ve doktora alanlarında, çoğu burslu olarak kabul alması,
iyi şirketlerde iş bulmaları ve kariyerleri boyunca başarıyla ilerlemeleri de bunun önemli
bir göstergesidir.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ’NDE LİSANS EĞİTİMİ
7. Sabancı Üniversitesi'nde çift diploma alma imkanı var mı?
2014-15 öğrenim yılından itibaren geçerli olmak üzere, öğrencilere çift diploma alma
imkanı tanınmıştır. Aşağıda belirtilen 10 diploma programındaki öğrencilerimize; gerekli
koşulları sağlamaları halinde, kendi programlarının yanı sıra, yine bu programlar arasından
herhangi biri, çift diploma programı olarak sunulmaktadır. Sabancı Üniversitesi’nin
öğrenim sistemindeki mevcut esnekliklerin yanı sıra sunulan bu yeni imkan ile 45 farklı
kombinasyonda çift diploma alabilmek mümkün olabilecektir.
Çift diploma alma imkanı tanınan programlar şöyledir:
- Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
- Elektronik Mühendisliği
- Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik
- Mekatronik Mühendisliği
- Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik
- Ekonomi
- Kültürel Çalışmalar
- Siyaset Bilimi
- Uluslararası Çalışmalar
- Yönetim Bilimleri

8. Sabancı Üniversitesi'nde İngilizce hazırlık programı var mı?
Bir yıllık hazırlık
dönemi boyunca,
öğrenciler İngilizce’yi
akademik düzeyde
takip etmelerini
sağlayacak
türden, özel olarak
tasarlanmış bir dil
öğrenimi görürler.

Sabancı Üniversitesi'ne yerleşen tüm öğrenciler, ELAE (English Language Assessment
Exam) adı verilen kapsamlı bir İngilizce dil ölçme testinden geçerler. İngilizcesi
akademik çalışmaları sürdürmek için yeterli olmayan öğrenciler, bir yıl süren ve başka
üniversitelerde “hazırlık” olarak tanımlanan, üniversitemizde “Temel Geliştirme Yılı”
olarak adlandırılan dönemin ardından öğrenimlerine devam ederler. Bir yıllık hazırlık
dönemi boyunca, öğrenciler İngilizce’yi akademik düzeyde takip etmelerini sağlayacak
türden, özel olarak tasarlanmış bir dil öğrenimi görürler. Bunun yanısıra, üniversitemizin
Diller Okulu, tüm öğrencilerimiz için Arapça'dan Çince'ye, Rusça'dan Latince'ye,
Japonca'ya pek çok seçmeli dil dersi imkanı sunar.

9. Sabancı Üniversitesi'nin lisans programlarına yerleşen bir
öğrencinin, uluslararası bir sınav sonucunu beyan ederek İngilizce dil
ölçme sınavından muaf olması mümkün mü?
Üniversitemizin İngilizce dil ölçme sınavı dışında, aşağıdaki tabloda verilen sınavlar da
geçerlidir.
SINAVLAR

GEÇERLİLİK SÜRELERİ

KABUL EDİLEN EN AZ PUAN

PTE AKADEMİK

2 yıl

60 (Her bölümden en az 59 puan
alınmalı)

TOEFL IBT

2 yıl

80

CAE

3 yıl

C

CPE

3 yıl

C

KPDS

5 yıl

90

ÜDS

5 yıl

90

YDS

5 yıl

90

ELAE

2 yıl

65
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10. Sabancı Üniversitesi'nde uluslararası öğrenci değişim programları
var mı?
Sabancı Üniversitesi Erasmus öğrenci değişim programına dahildir. Üniversitemizin
yurt dışında 160’tan fazla üniversiteyle değişim programı konusunda işbirliği vardır.
Türkiye’de yurt dışına en çok öğrenci gönderen üniversite Sabancı Üniversitesidir.
Öğrenciler, gittikleri üniversitede ayrıca eğitim ücreti ödemezler. Anlaşmalı olduğumuz
üniversitelerin listesi iro.sabanciuniv.edu/en/partners adresinden incelenebilir.

11. Lisans öğrencilerinin araştırma çalışmalarına katılması mümkün mü?
Üniversitemizde lisans öğrencilerinin bir araştırma projesi içinde çalışması, birinci
sınıftan itibaren teşvik edilir. Öğretim üyeleri ve laboratuvarların kapıları araştırma
yapmak isteyen öğrencilere her zaman açıktır.

12. SUNUM nedir?
SUNUM, (Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi),
Türkiye’nin ilk disiplinlerarası nanoteknoloji araştırma merkezidir. SUNUM, Sabancı
Üniversitesi kampüsünde yer alır. SUNUM’da, öğretim üyeleri ve öğrenciler,
nanoteknolojinin fizik, kimya, elektronik, mekatronik, malzeme ve biyoloji gibi çeşitli
uygulama alanlarında araştırma ve projeler üretirler. Lise öğrencileri SUNUM’da
araştırma projelerine katılabilir, burada staj yapabilir ya da öğretmenlerinin gözetiminde
kendi araştırma projelerini yürütebilirler. Okul gezileri paralelinde, yıl içinde SUNUM’u
gezerek merkez hakkında detaylı bilgi edinmek de mümkündür.

13. Sabancı Üniversitesi öğrencilerine ne tür kariyer olanakları
sunuyor?
Üniversitemizde, öğrencilerimize kariyer alanında destek ve danışmanlık hizmeti
veren özel bir birim vardır. Kariyer Geliştirme Ofisi, öğrencilerin teknik ve bireysel
yetkinliklerini geliştirmek, öğrencilerin sektörleri ve iş olanaklarını tanımasını sağlamak
için eğitimler, seminerler, atölye çalışmaları düzenler. Öğrencileri mezunlarla bir araya
getirir. Akademik kariyer düşünen öğrenciler için yurt dışından saygın üniversiteleri
davet ederek tanıtım günleri düzenler.

Üniversitemizin yurt
dışında 160’tan fazla
üniversiteyle değişim
programı konusunda
işbirliği vardır.
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14. Sabancı Üniversitesi öğrencilerine staj desteği veriyor mu?
Üniversitemizin farklılıklarından biri de tüm öğrencilerimiz için “proje odaklı stajın”
bir mezuniyet önkoşulu olmasıdır. Staj, Türkiye’de yapılabildiği gibi, yurt dışında da
yapılabilir. Yurt dışında yapılan stajların büyük çoğunluğu sponsorludur.

15. Sabancı Üniversitesi'nde öğrencilerin üniversite hayatına uyum
sağlaması için ne tür destek mekanizmaları var?
Sabancı Üniversitesi'nde öğrencilerin akademik yaşama hazırlanması, üniversite
yaşamına psikolojik olarak uyum sağlamasını kolaylaştırmak için çalışan bir merkez vardır:
BAGEM (Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi). BAGEM’de öğrencilerin akademik
yaşama uyum sağlamalarını kolaylaştıracak pek çok mekanizma vardır. Öğrencilerin
yaşayabileceği akademik zorluklarda onlara destek olmak için ise Akademik Başarı
İzleme ve Danışmanlık Programı oluşturulmuştur. Bunların dışında her öğrencinin
bir akademik bir de akran danışmanı bulunur. BAGEM’de ayrıca, öğrencilerimiz ve
çalışanlarımız için psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri de sunulur.

16. Sabancı Üniversitesi'ndeki kütüphanenin özellikleri nelerdir?
Bilgi Merkezinde
başta elektronik
yayınlar olmak
üzere, 64 binin
üzerinde süreli yayın
aboneliği vardır.

Bilgi Merkezi geniş kitap, e-kitap, multimedya koleksiyonlarını barındıran, bireysel
çalışma alanları, çok fonksiyonlu grup çalışma odalarına sahip büyük bir merkezdir.
Merkezde kablosuz internet bağlantısının yanısıra, 480 internet bağlantı noktası
bulunmaktadır. Başta elektronik yayınlar olmak üzere, 64 binin üzerinde süreli yayın
aboneliği vardır. Öğrencilerimiz, ödevleri, sınavları için gereken tüm yayınlara buradan
ulaşabilirler. Merkez haftanın yedi günü açıktır, esnek çalışma saatleriyle öğrencilere
hizmet vermektedir.

17. Sabancı Üniversitesi'nde bilgi teknoloji olanakları nelerdir?
Sabancı Üniversitesi'nin bilgi teknolojisi altyapısı üniversiteler için bir model oluşturacak
niteliktedir. Tüm öğrencilere bir e-posta adresi verilir. Sınıflar modern teknolojik
cihazlarla donatılmıştır. Kampüsün her yerinde kablosuz internet bağlantısı mevcuttur.
Derslerin çoğu internet üzerinde erişime açıktır. Özel programlar sayesinde bazı ders
notları internette yayınlanır. Bazı derslerin videoları da üniversitemizin “Youtube”
sayfasında yayınlanmaktadır. Yüz yüze iletişimin yanı sıra öğrenciler, idari birimler
ve öğretim üyeleriyle iç web sitesi kanalıyla iletişime geçer. Haberleşmenin çoğu
elektronik ortamda yapılır. Genel duyurular iç web sitemizde yayınlanır. Bilgi teknolojileri
konusundaki soruları için öğrenciler bilgi teknolojileri çağrı merkezini istedikleri zaman
arayabilirler.

18. Sabancı Üniversitesi'nde kampüs hayatı nasıldır? Öğrencilerin
katılabileceği ders dışı etkinlikler düzenleniyor mu?
Anadolu Yakasının en büyük gösteri merkezi kampüsümüzdedir. Sabancı Üniversitesi
Gösteri Merkezinde (SGM), akademik yıl boyunca en güncel tiyatro, bale, opera eserleri
sergilenir, konserler verilir. Öğrenci kulüpleri kampüs hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır.
Yatçılıktan satranca, danstan çevreye farklı ilgi alanlarında çalışan 50’ye yakın öğrenci
kulübü vardır. Kulüplerin güncel listesini clubs.sabanciuniv.edu/tr/kulupler adresinden
inceleyebilirsiniz. Bunların dışında, kampüste hemen hemen her gün, hatta günde
birden fazla konferans, seminer, sohbet toplantısı, konuşma v.b. etkinlikler düzenlenir.
Bu tür etkinlikler bize dünyaca ünlü yazarları, akademisyenleri, iş adamlarını,
profesyonel yöneticileri, devlet adamlarını öğrencilerimizle tanıştırma fırsatı verir.
Ayrıca öğrencilerimiz, üniversitemize ait olan SÜ Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki sergi ve
etkinliklere diledikleri gibi katılır, hatta bu etkinliklerde görev de alabilirler.

19. Sabancı Üniversitesi mezunları nerelerde çalışıyor?
Sabancı Üniversitesi'nin 9000’e yakın mezunu vardır. Mezunlarının, mezuniyetten
sonraki 1 yıl içinde işe girme oranı %81’dir. Mezunlarımızın %77'si profesyonel iş hayatını
seçmiş, %13'ü ise akademik alanda kariyer yapmayı tercih etmiştir. Mezunlarımızın
çalıştığı kurumlar ve kabul edildikleri üniversitelerin listesi için alumni.sabanciuniv.edu
sitesini ziyaret ediniz.

20. Yurtlar kaç kişilik?
Yurtlar 2 ve 4 kişiliktir. Tüm odalarda duş, giyinme
dolapları, her öğrenci için ayrı telefon ve internet
bağlantısı bulunur. Yurt binalarının her katında
ders çalışma salonu ve televizyon odaları vardır.
Tüm yurt binalarında mutfak, yıkama ve kurutma
makineleri içeren çamaşır odaları vardır. Yurtların tüm
kullanım alanları haftanın belirli günlerinde temizlik
elemanlarınca temizlenir. Öğrenciler, temizlik, bakımonarım v.b. tüm ihtiyaçları için ya da bilgi almak için
üniversite içinde kullanılan çağrı merkezine telefonla
her an ulaşabilirler.

Anadolu
Yakasının en
büyük gösteri
merkezi olan SGM,
kampüsümüzdedir.
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21. Sağlık merkeziniz var mı?
Yurtlar bölgesinde yer alan Sağlık Merkezi, 24 saat boyunca öğrencilerimizin
hizmetindedir. Uluslararası standartta, tam donanımlı bir ambulans da 24 saat kesintisiz
hizmete hazır bulunmaktadır. Sağlık Merkezi bünyesinde, acil hekimlik hizmetleri,
tedavi edici hekimlik hizmetleri, laboratuvar, ilaç temini, koruyucu hekimlik hizmetleri
yürütülmektedir. Tüm öğrencilerimiz sosyal yaşamlarını ve akademik çalışmalarını
sağlıklı bireyler olarak sürdürebilmeleri için özel sağlık sigortası ile sigortalanmaktadır.

22. Spor merkeziniz var mı?
Spor Merkezimiz, bir ana salon, fitness salonu, squash kortu, kapalı basketbol sahası,
masa tenisi odaları, aerobik salonları ve tırmanma duvarıyla şehirdeki özel spor
merkezlerinin sunduğu tüm olanakları öğrencilerimize sunar. Ayrıca kampüste bir
halı futbol sahası, bir de uluslararası standartta bir çim futbol sahası bulunmaktadır.
Üniversitemizdeki yapay gölün etrafında bir koşu parkuru vardır. Spor tesislerinden
öğrenciler ücretsiz olarak yararlanır. Tesisleri, rezervasyon yaparak istedikleri zaman
kullanabilirler. Öğrencilerimiz için yoga, pilates, aerobik, hip-hop, bosu, spinning, tae-bo,
tenis, aikido v.b. alanlarda spor kursları da düzenlenir.

23. Spor takımları var mı?
Üniversitemizdeki aktif spor takımlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Atıcılık, Basketbol,
Estetik Jimnastik, Futbol, Futsal, Hentbol, Kayak ve Snowboard, Korfbol, Kürek, Masa
Tenisi, Okçuluk, Squash, Tenis , Voleybol, Yüzme.

24. Kampüs güvenliği nasıl sağlanıyor?
Kampüs güvenliği 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren özel güvenlik şirketi tarafından
sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz kampüs içinde karşılaştıkları herhangi bir sorunla ilgili
olarak Çağrı Merkezi'ni arayarak destek alabilirler.
Detaylı bilgi için: www.sabanciuniv.edu/spor/tr

SIKÇA SORULAN SORULAR >>
25. Ulaşım imkanları nelerdir?
Öğrencilerimiz, kampüsten Kozyatağı, Kadıköy, Bostancı, 4. Levent, Bakırköy, İzmit ve Viaport'a
ve bu noktalardan kampüse giden servislerimizden yararlanırlar. Örneğin, akademik yıl boyunca,
Kadıköy’den kampüse, neredeyse saat başı, günde 10 sefer yapılmaktadır. Ayrıca belirli bir yer
için yeterli öğrenci çoğunluğuna ulaşıldığında semtlere özel servis organizasyonu yapılması da
mümkündür.
Kartal Metro - Sabancı Üniversitesi IETT otobüs seferleri yapılmaktadır.

26. Sabancı Üniversitesi hakkında bilgi almak için hangi kanalları
kullanabilirim?
Sabancı Üniversitesi hakkında bilgi almak için bize internet sitemiz üzerinden
(www.sabanciuniv.edu), 0216 483 9090 no'lu telefondan veya sosyal medya kanallarımız
üzerinden ulaşabilirsiniz.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan "Üniversitelerarası Girişimcilik
ve Yenilikçilik Endeksi - 2017" sıralamasında da diğer üniversiteleri geride bırakarak
Türkiye'nin En Girişimci ve Yenilikçi Üniversitesi seçildi.

QS Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri Üniversite Başarı
Sıralaması’'nda 13. sırada yer aldı.
Times Higher Education BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ve Hızlı
Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler Sıralaması - 2017'de 18. oldu.
Times Higher Education Asya Üniversiteleri Sıralaması - 2018'de 34. oldu.
Times Higher Education Dünya 50 Yaşın Altındaki En İyi 200 Üniversite - 2017
Sıralamasında 44. sırada yer aldı.
Times Higher Education 2016-2017 Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında ilk
350'de yer aldı.
QS 2017 Dünya Üniversiteleri sıralamasında ilk 500'de yer aldı.
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