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20 yıldır… Birlikte yaratıyor ve üretiyoruz. Cesaret ve özgüvenini, bilgi donanımından alan tüm Sabancı 
Üniversiteliler olarak dünyanın her yerinde geleceğe bakıyor ve onu inşa ediyoruz. Özgür düşünüyor, bilimsel 
başarılarımızla toplumun ve ülkenin geleceğine katkı veriyoruz. 

20 yıldır… Toplumun gelecekteki ihtiyaçlarına duyarlı ve sorumluluklarımızın farkındayız. En büyük yatırımımızı 
gençlere, geleceğimizin mimarlarına yapıyoruz. Verilen her derste, yapılan her araştırmada, bilime ve topluma 
dokunduğumuz her projede, her başarıda geleceği düşünüyoruz.

20 yıldır… Daha iyi bir gelecek için, daha iyi bireyler olabilmek için, “fark” yaratmak için; daha çok çalışıyoruz, 
daha çok keşfediyoruz, daha çok değişiyoruz.

20 yıldır… Birliktelik, farklılıklara saygı, dürüstlük, uzmanlığa güven, zamansız vazgeçilmezlerimiz. Gücümüzü 
değerlerimizden alıyoruz.

20 yıldır… “En iyiyi yaptık olmaz, en iyinin iyisi ufuktadır “ diyerek hep geleceğe bakıyoruz. Dünya üniversitesi 
olmak, daha iyi bir gelecek için çalışmak, sınırları aşabilmektir. Artık biz değişimin öncüsü olarak gelecek 
yirmi yılları hayal ediyoruz ve hepinizi yolculuğumuzun bir parçası olmaya davet ediyoruz...

Sabancı Üniversitesi Ailesi 



REKTÖRÜN MESAJI

Sevgili Üniversite Adayları,

Sabancı Üniversitesi’nin en ayırt edici özelliklerinden biri, sağlam temellere daya-
nan ve geçtiğimiz 20 yıllık dönem içinde başarıyla sınanmış bir öğrenim felsefesi 
üzerine kurulmuş olmasıdır. 

Bu öğrenim felsefesi; sizlerin üniversite hayatınızda kazanacağınız bilgi ve dona-
nımların sadece belirli bir meslek ya da disiplin üzerine odaklı kalmamasını hedef-
lemektedir. Aynı zamanda, ileriki yıllarda bugünden öngöremediğimiz çok farklı ça-
lışma alanlarına da yönelmenizi sağlayacak, geniş ve sağlam bir tabana sahiptir. 

Bu sebeple, üniversitemizdeki diploma programları baştan "bölümler" şeklinde tanımlanmak yerine, olabildiğince 
disiplinlerarası, öğrenci odaklı bir yapı ile oluşturulmuş ve tüm öğrencilerimize kendi yönelimlerini seçmeleri için serbest 
bir ortam sağlanmıştır. Özgün öğrenim sistemimiz; öğrencilerimize birinci sınıfın sonundan başlayarak öğrenim görmek 
istedikleri programı özgürce seçme imkânı vermektedir. Böylece öğrencilerimiz kendi istedikleri alanda öğrenim görerek, 
alanı ile barışık mezunlar olma şansını yakalarlar.

Üniversitemizde geçireceğiniz ilk yılda Temel Geliştirme Programı süresince, tüm öğrencilerimizi bu disiplinlerarası 
ortama hazırlamak ve kendilerine gerekli altyapıyı sağlamak için çok kapsamlı ve derinlikli bir "ortak ders programı" 
uyguluyoruz. Bunun yanı sıra, tüm öğrencilerimizi yine ilk seneden başlayarak proje odaklı çalışmalara yönlendiriyoruz. 
Böylelikle öğrencilerimiz farklı disiplinleri kapsayan geniş bir bakış açısına kavuşuyor. Aynı zamanda da farklı alanlarda 
yaptıkları projeler sayesinde ileride seçecekleri alanlar hakkında deneyim kazanıyorlar. 

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimize göre, Temel Geliştirme Programı'nın ardından gerçekleşen program tercihleri ve 
yönelimlerin öğrencilerimiz tarafından çok daha güçlü bir şekilde benimsendiğini gözlemliyoruz. Bu da öğrencilerimizin 
çalışma hayatına atıldıklarında çok daha başarılı ve çok daha motive bireyler olarak öne çıkmalarını sağlıyor. 

Sabancı Üniversitesi’nde mezunlarımızı yakından takip ediyor, mezuniyet sonrasında da iletişimimizi sürdürüyoruz. 
Yaptığımız araştırmalar, mezunlarımızın yüzde 90’ının mezuniyet sonrası birinci yıl içerisinde farklı sektörlerde çalıştığını 
veya lisans sonrası eğitimlerine devam ettiklerini gösteriyor.  Mezunlarımızın yüzde 25’i ise kariyerini yurt dışında iş 
kurarak veya lisans sonrası akademik çalışmalarla devam ettiriyorlar.
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Sabancı Üniversitesi, bilimsel araştırma etkinliklerindeki öncü rolünü de yıllardan beri başarıyla sürdürüyor. Şu anda 
üniversitemizde 150'den fazla araştırma projesi öğretim üyelerimizin, araştırma personelimizin ve öğrencilerimizin yo-
ğun katkıları ile yürütülüyor. Bunlar; TÜBİTAK’tan alınan veya Avrupa Birliği (AB) fonları gibi yurt dışındaki kaynaklardan 
alınan projeler de olabiliyor. Türkiye’deki araştırma destek kuruluşlarından (örneğin TÜBİTAK) alınan projelerde üniver-
sitemiz yıllardır birinci sırada yer alıyor.  AB kaynaklı projelerde de öğretim üyesi başına en fazla araştırma fonunu üni-
versitemiz alıyor. Bulunduğumuz geniş coğrafyadaki en gelişmiş nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi üniver-
sitemizde bulunuyor.  Diğer merkezlerimizde olduğu gibi bu merkezimiz de lisans öğrencilerimize araştırma projelerine 
katılma fırsatı veriyor. 

Bununla birlikte öğrencilerimizin yurt dışı bağlantılarının güçlü olmasını da çok önemsiyoruz. Yurt dışında pek çok üni-
versite ve kurumla işbirliği halinde projeler yürütüyoruz. Öğrencilerimizin yüzde 40’ı lisans yıllarında uzun süreli yurt dışı 
deneyimi ediniyor. Öğrencilerimi;, ders almak ya da yaz okulu için, yurt dışında bir üniversiteye gidebilecekleri gibi yine 
yurt dışındaki şirketlerde staj yapabiliyorlar. 

Sabancı Üniversitesi'nin, dünya standartlarının üzerindeki akademik kadrosu, mükemmel kampüs altyapısı ve son 20 
senedir başarısı kanıtlanmış öğrenim sistemi ile öğrencilerimizin kişisel ve akademik başarısı için en uygun ortamlardan 
birini sunduğuna inanıyoruz.

Derslerin yanı sıra, öğrencilerimizin kampüs ortamında sosyal yaşam çeşitliliği ve zenginliği içinde bulunmalarını çok 
önemsiyoruz. 50’ye yakın öğrenci kulübümüz, gösteri merkezimiz, müzemiz ve spor tesislerimizle öğrencilerimize tüm 
sosyal yaşam imkanlarını sunmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizle iletişime büyük önem veriyor, öğretim üyeleri, yöneticiler 
ve çalışanlar olarak kapılarımızı öğrencilerimize daima açık tutmaya özen gösteriyoruz.

Hepiniz için son derece önemli olduğunu bildiğimiz üniversite tercih dönemi sürecinde de siz aday öğrencilerimizi ve 
ailelerinizi üniversitemizi ve sunulan tüm olanakları daha yakından tanımak için kampüsümüzü ziyaret etmeye davet 
ediyoruz.  Bu ziyaretlerinizde hepinizin en doğru, en uygun seçimi yapmanız için tüm meslektaşlarım ile birlikte sizlere 
yardımcı olmaya çalışacağız. 

Tüm üniversite adayı öğrencilerimize bundan sonraki kariyer adımlarında başarı ve mutluluklar diliyorum.



ÜNİVERSİTEMİZDE ÖĞRENİM

Diller Okulu

1. Sınıf:  Temel Geliştirme Programı
Doğa ve Bilim,  İnsan ve Toplum, Türk Dili ve Edebiyatı, Akademik Okuryazarlık, Hukuk ve Etik, 

Matematik, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar,

Toplumsal Duyarlılık Projeleri

2. Sınıf:  Üniversite ve Fakülte Dersleri

3. ve 4. Sınıf:  Program Dersleri



MÜHENDİSLİK VE DOĞA 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

• 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 

YÖNETİM BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ

• Yönetim Bilimleri

Farklı 
Yan Dal 
Seçeneği

• Enerji
• Fizik
• Kimya
• Matematik

• Felsefe
• Karar ve Davranış
• Sanat Kuramı ve Eleştirisi
• Toplumsal Cinsiyet 

Çalışmaları

• Uyuşmazlık 
Analizi ve Çözümü

• Finans
• Girişimcilik
• İş Analitiği
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FAKÜLTE VE PROGRAMLAR

Tüm Programlarda 
Çift Anadal Olanağı

12 



Sabancı Üniversitesi’ni farklı kılan özelliklerin başında özgün öğrenim sistemi gelmektedir. 

Üniversitemiz, “Türkiye’nin ilk program seçme özgürlüğü sunan” üniversitesidir. 

Alışılmış “bölüm” sisteminin disiplinlerarası etkileşimi engelleyebildiği, öğrenimde erken ve kısıtlı uzmanlaşmaya 
neden olduğu gerekçesiyle üniversitemizde akademik bölüm bulunmamaktadır. 

Üniversitemizde akademik bölüm olmaması öğrencilerimiz için ne anlama 
geliyor? Bu sistem nasıl çalışıyor? 

Sabancı Üniversitesi’nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri,  Sanat ve Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimleri olmak 
üzere 3 fakülte bulunmaktadır. Üniversitemizde öğrenim görecek öğrenciler, üniversite giriş sınavı sonucuna 
göre tercihlerini yaparken “bölüm” yerine, bu fakültelerden seçim yapabilirler. 

Öğrencilerimiz, fazladan herhangi bir sınava tâbi tutulmaksızın 13 program arasından kendi diploma alanını 
belirlemektedir. Sabancı Üniversitesi’ne giriş yapılmış fakültenin içerisinde birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler; 
lisans diploma programı bildirimi yapabilirler. 

Giriş yaptıkları fakülteden başka bir fakültedeki programı seçmek isterlerse; merkezi yerleştirme puanının, yurt 
içindeki bütün diğer üniversitelerin tercih edilmek istenen diploma programına eşdeğer bölümleri arasında en 
düşük taban puanından az olmaması gerekir.
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SABANCI ÜNİVERSİTESİ’NDE
PROGRAM SEÇME 
ÖZGÜRLÜĞÜ



SABANCI ÜNİVERSİTESİ’NDE
PROGRAM SEÇME 
ÖZGÜRLÜĞÜ
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NASIL TERCİH YAPARIM?



Merhaba,

Fakültemizde öğretim, araştırma ve bilgiyi toplumla paylaşma ana hedefiyle bugünün 

ve geleceğin mesleklerinde profesyoneller yetiştiririz. En yeni öğrenme tekniklerini yerel 

koşullarımıza uyarlar, eğitimimizi donanımlı sınıf ve laboratuvarlarımızda gerçekleştiririz. 

Araştırmada öncü çalışmalar yapmanın öğretmeye yansıyacağının bilinciyle, öğretim 

üyelerinin saha uygulamalarını mühendislik eğitimine taşıyabileceği ortamları yaratırız. 

Öğrencilerimizin girişimcilik faaliyetleri, çift anadal/yan dal olanakları, yaratıcı tasarım 

ortamları, proje bazlı mühendislik stajları, tasarıma yönelik ve sanayi odaklı mezuniyet 

projelerinden yararlanması için arayüz oluştururuz. Her bir mezunumuzun temel yetkinliklere 

sahip ve bireysel farklılıkları taşıyarak dünyaya açılabilecekleri fırsatları yaratırız. 

DEKAN MESAJI
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MÜHENDİSLİK VE DOĞA 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PROF. DR. CANAN ATILGAN



MÜHENDİSLİK VE DOĞA 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kariyer Olanakları

Mezunlar;

* Yazılım

* Bankacılık

* Telekomünikasyon sektörlerinin yanı sıra; 

* Bilgisayar oyunları

* Mobil uygulamalar gibi son zamanlarda parlayan sektör-

lerde de çalışabilirler. 

Ayrıca mezunlarımız; 

* Üretim sistemleri

* Biyoinformatik

* Elektronik gibi sektörlerde yer alan firmaları da tercih et-

mektedir. Üniversitemizin girişimci geliştirme ve diğer des-

tek programları ile çok sayıda mezunumuz kendi şirketlerini 

kurmuştur. 

Mezunlarımızın bir kısmı ise, eğitimleri sırasında edindikleri 

disiplinlerarası eğitim sayesinde;

* Massachusetts Institute of Technology

* Carnegie Mellon University

* Technical University of Munich

* Georgia Institute of Technology

* University of Southern California 

* KTH Royal Institute of Technology

gibi saygın üniversitelerin farklı alanlardaki akademik prog-

ramlarında yüksek lisans veya doktora eğitimlerine devam 

etmeyi tercih etmektedir. 

cs.sabanciuniv.edu
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BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, içinde bulunduğumuz 

sayısal çağı tanımlayan ve geliştiren öncelikli bilim 

dallarından biridir. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği 

alanında geliştirilmekte olan kavram ve yöntemler; tıbbi 

görüntülemeden üretim ve servis sektörlerindeki planlama 

süreçlerine, askeri komuta kontrol ve komünikasyon 

sistemlerinden üretim hatları otomasyonuna kadar geniş bir 

alanda karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde iş imkanlarının 

giderek arttığı öğrencilerimizi kariyerlerine hazırlamak için, 

temel derslerin yanı sıra güncel uzmanlık alanlarına yönelik 

konuları da içeren zengin bir ders havuzu sunmaktayız.

Ayrıca öğretim üyelerimizin yürütmekte olduğu akademik 

ve endüstri projelerinde yer alabilen öğrencilerimiz, öğretim 

üyelerimiz ile birebir çalışarak derslerde edindikleri bilgileri 

daha mezun olmadan uygulama imkanı bulabilmektedirler.

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

* İşletim sistemleri 

* 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 vb. gibi zengin bir liste içerisinden kendi ilgileri 

doğrultusunda seçecekleri derslerle farklı alanlarda uzman-

laşma fırsatına sahip olabilirler.



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. 

Öğrencilerimiz, üniversitedeki hayatlarına doğa bilimleri ve 

beşeri bilimlerde güçlü temeller oluşturarak başlamaktadır. 

Bunu izleyen mesleki eğitimlerinde, katı hal devrelerinden 

iletişim kuramına, bilgisayar teknolojisinden radyo frekansı 

devreleri tasarımına varan geniş bir yelpazedeki elektronik 

mühendisliği disiplinlerinde öğrenim görürken, bilgilerini 

modern uygulama laboratuvarlarında pekiştirme olanağı 

bulmaktadırlar.

Program İçeriği

Programda verilen eğitim mikro/nano ölçekten sistem 

boyutunda tasarıma kadar elektronik sistemlerin tüm 

bileşenlerini kapsayan, çok boyutlu ve esnek bir içeriğe 

sahiptir. Modern eğitim ve araştırma laboratuvarlarımız 

sayesinde kuramsal 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 

programlarıyla 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 geçirebilmektedirler. Program, sahip olduğu tüm 

bu avantajlar sayesinde ülkemizdeki diğer üniversitelerin 

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 olması için de gerekli özeni göstermektedir. 

Mezunlarımız yurtiçi ve yurtdışında önde gelen teknoloji ve 

sanayi firmalarında iş bularak veya kendi işlerini kurarak 

profesyonel hayata atılmaktadır. 

Mezunlarımız;

* Boston University

* Columbia University

* École Polytechnique Fédérale de Lausanne

* Georgia Institute of Technology

* Technical University of Munich gibi Avrupa ve Amerika'nın 

önde gelen üniversitelerinde de akademik hayatlarına 

devam etmektedirler. 

ee.sabanciuniv.edu
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ENDÜSTRİ  MÜHENDİSLİĞİ

Endüstri Mühendisliği, karmaşık sistemlerin planlaması, 

tasarımı ve işletilmesiyle ilgilidir. Endüstri mühendisleri 

insan kaynakları, fiziksel kaynaklar ve finansal kaynakları 

verilerin ve bilginin ışığında en iyi şekilde bir araya getirmek 

için uğraşır. Teknolojinin hızlı ilerleyişi ve küresel ekonomi 

endüstri mühendislerinin iş alanlarını genişletmiş ve 

ilgilendikleri problemleri daha da karmaşık hale getirmiştir. 

Geleneksel imalat ve hizmet sektörlerinin yanı sıra; büyük 

ölçekli ulaşım, enerji ve sağlık sektörlerinin de hem teknolojik 

hem de sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi gerekliliği 

endüstri mühendislerine olan ihtiyacın artmasına neden 

olmuştur. Öğrencilerimizin bir çoğu henüz son sınıftayken 

farklı iş kollarında faaliyet gösteren küresel firmalarda yarı-

zamanlı olarak çalışmaya başlarken, mezunlarımızın bir çoğu 

oldukça kısa sürede tatminkar iş fırsatlarıyla karşılaşırlar.

Program İçeriği

Endüstri Mühendisliği Programı;  planlama, koordinasyon ve 

kontrol gibi vazgeçilmez mühendislik işlevlerini sistem bakış 

açısıyla bir araya getirecek temeller üzerine kurulmuştur. 

Öğrencilerimiz eğitimlerinin erken safhalarında temel 

analitik modelleme yeteneklerini kazanacakları dersleri 

alırlar. Bu derslerde edindikleri yeteneklerini, daha sonra 

alacakları alan derslerinde karşılaşacakları çok çeşitli 

karar verme ve analiz problemlerinin çözümünde kullanırlar. 

Programın temel dersleri güncel teknolojiyi ve bilimsel 

gelişmeleri takip eder şekilde sürekli yenilenirken, alan 

derslerinde ele alınan problemler hem geleneksel hem de 

güncel problemleri içerecek şekilde işlenir. Eğitim programı 

mezunlarımızın, farklı iş kollarında ve sektörlerde kolaylıkla 

iş bulabilmesini sağlamak amacıyla, çok fonksiyonlu, 

ekiplerde etkin bir şekilde görev alabilecek profesyoneller 

yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız hem üretim yapan hem de hizmet sunan 

şirketlerde rahatlıkla iş bulabilmektedir. 

Öne çıkan sektörler;

* Hızlı tüketim malları ve gıda

* Dayanıklı tüketim malları üretimi

* Bankacılık ve finans

* Telekomünikasyon 

* Otomotiv

* Yazılım

* Danışmanlık

* Perakendecilik 

olarak sıralanabilir. 

Mezunlarımız şirketlerde üretimden planlamaya, 

satınalmadan insan kaynaklarına kadar geniş bir yelpazede 

görev alabilirler ya da kendi ileri teknoloji şirketlerini kurup 

girişimciliğe yönelebilirler. Öğrenimlerini lisansüstü düzeyde 

sürdürmek isteyen mezunlarımız formasyon genişliği 

sayesinde yönetim bilimleri, ekonomi veya bilgisayar bilimi 

gibi alanlara geçiş yapabilmektedir.  

ie.sabanciuniv.edu
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MALZEME BİLİMİ VE NANO MÜHENDİSLİK

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Programı'nın misyonu;  

malzeme biliminin temel prensiplerine hakim, bu prensipleri 

malzemelerle ilgili teknolojilerin analizi, karakterizasyonu ve 

tasarımına uygulayan malzeme mühendisleri yetiştirmektir.

Laboratuvar deneyimi ve teorik çalışmalarla, öğrencilerimizi 

yapısal özellik, malzemelerin işlenmesi ve uygulanma 

performansları arasındaki ilişkileri sağlam şekilde 

kavramalarını sağlayan bir eğitimle donatıyoruz. 

Öğrencilerimiz, kendine güvenen, inisiyatif alabilen, 

etik değerlere bağlı, Türkçe ve İngilizce’ye hakim olarak 

yetişiyor. Malzemelerin nanoteknolojideki uygulamaları 

da mezunlarımızın gelişen teknolojinin değişen taleplerine 

uyum sağlamalarına yardımcı olan müfredatın ek bir 

yönüdür. 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 olanak 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 da 

paylaşmaktadırlar. Ayrıca program dahilinde;

* Seramikler 

* Polimerler 

* Yarı-iletkenler

* Biyomalzemeler gibi alt alanları seçebilmekte ve 

uzmanlaşmak istedikleri alana göre ders programlarını 

tasarlayarak, bu konulardaki projelerde çalışabilmektedirler. 

Kariyer Olanakları

Mezunlarımızın lisans eğitimleri boyunca kazandıkları aka-

demik ve endüstriyel tecrübeler mezuniyet sonrası birçok iş 

alanında başarılı olmalarını sağlamıştır. 

Pek çoğu iş hayatında;

* Elektronik

* Seramik 

* Plastik 

* Otomotiv

* Biyomedikal 

* Kimya sektörlerinde, dünyanın önde gelen firmalarında ça-

lışmaktadırlar. Kimi mezunlarımızın eğitimlerinde edindikleri 

deneyimlerle kurdukları şirketler enerji, kimya ve sağlık sek-

törlerinde büyük başarılar kazanmıştır. 

Akademik kariyeri seçen öğrencilerimiz ise, lisans eğitimleri 

boyunca yaptıkları bilimsel çalışmalar ve akademik başarı-

ları sayesinde, 

* Boston University

* Carnegie Mellon University

* Johannes Kepler University

* Massachusetts Institute of Technology

* University of California, System gibi alanlarındaki en iyi 

lisansüstü programlara devam etmektedirler. 

mat.sabanciuniv.edu
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MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Mekatronik, çok disiplinli mühendislik yaklaşımları kullanarak 

sistem tasarımının yapılmasını mümkün kılan metodolojidir. 

Tüketiciye yönelik ürünler, üretim makinaları ve hatta 

karmaşık ölçüm aletleri gibi modern sistemler günümüzde 

aynı anda birçok koşulu sağlamak zorundadır. Bu tür 

sistemlerin tasarımında çalışan mühendisler; elektronik, 

mekanik, bilgisayar, kontrol gibi temel alanların yanı sıra optik 

ve malzeme bilimi gibi diğer alanlarda da yetkin olmalıdır. 

Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Türkiye'de bu 

dalda eğitim veren ilk programdır. 

Program İçeriği

Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programı, 

günümüzün karmaşık sistemlerini tasarlayabilen yaratıcı 

bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşımı farklı 

dalları uyumlu olarak bir araya getiren, pratik uygulamalara 

ve lisans eğitiminde bilimsel araştırmalara katılımcılığı teşvik 

eden bir eğitim programıyla desteklemektedir. Çalışmalarda 

program öğretim üyelerinin yürüttüğü temel araştırmalar 

ve şirketlerle yapılan projelerde kullanılan kapsamlı bilimsel 

araştırma alt yapısından yararlanılmaktadır. Bilgisayarlı 

modelleme yöntemleri program içerisinde önemli bir yer 

tutmaktadır. 

Program kapsamında; 

*  Elektonik mühendisliği alanında; devre tasarımı, güç 

elektroniği, mikrobilgisayarlı devreler,

*  Makine mühendisliği alanında; mekanik sistemlerin 

tasarımı, statik ve dinamik, analiz, akışkanlar mekaniği, ısı ve 

kütle transferi

*  Bilgisayar mühendisliği alanında; bilgisayar programlama 

dilleri ve teknikleri 

*  Kontrol mühendisliği alanında; kontrol teorisi ve 

uygulamaları gibi dersler sunulmaktadır. 

Ayrıca birleştirici nitelikte robotik, otomasyon, tasarıma 

yönelik dersler ve bitirme projesi ile entegrasyon 

sağlanmaktadır.

Kariyer Olanakları
Mezunlarımız uygulama alanında (özellikle dijital elektronik 

uygulamalarında) bir elektronik mühendisi gibi çalışmaktadır.

Çeşitli üç boyutlu mekanik tasarım ve analiz programlarını 

kullanabildiklerinden ve mekanik tasarım deneyimine sahip 

olduklarından bir makine mühendisi profili ortaya koyarlar. 

Lisans eğitimi sırasında ileri seviyede otomasyon bilgisini, 

laboratuvar uygulamaları ile alan öğrencilerimiz, firmalarda 

otomasyon mühendisi olarak çalışabilir veya fabrika 

otomasyonunun robotlu uygulamalarında görev alabilirler.

Elektronik, mekanik, bilgisayar, kontrol gibi farklı 

alanlarda uzman birçok mühendisin bir arada çalıştığı 

Ar-Ge projelerinde proje ekip lideri olarak yer alabilir, 

firmalarda yöneticilik yapabilirler. Akademik hayatı tercih 

eden mezunlarımız almış oldukları disiplinlerarası eğitim 

sayesinde 

*  ETH Zurich

*  École Polytechnique Fédérale de Lausanne

*  Massachusetts Institute of Technology

*  Georgia Institute of Technology

*  Carnegie Mellon University 

gibi seçkin okulların farklı mühendislik programlarında 

burslu olarak yüksek lisans ya da doktora yapmaktadır.  

me.sabanciuniv.edu

Türkiyenin ilk insansı robotu 

(SURALP) ve dikey kalkış-

iniş yapabilen ve yatayda 

uçabilen insansız hava aracı 

(SUAVİ) gibi projeler lisans 

öğrencilerinin de katkısıyla 

bu laboratuvarlarda hayata 

geçirilmiştir.
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Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik; organizmaların 

yapısal, evrimsel, fonksiyonel, biyokimyasal ve genetik 

özellikleri ile bunlar arasındaki ilişkilerin incelendiği araştırma 

alanlarını kapsamaktadır. Öğrencilerimizin en güncel bilgilerle 

mezun olmaları, uygulamalı derslerimiz ile teorik ve pratik 

bilgileri bütünleştirerek öğrenmeleri, modern araştırma 

laboratuvarlarımızın altyapısını kullanarak en yeni deneysel 

tasarım ve analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları, 

program öğretim üyelerimizin ortak öncelikli hedefidir. 

Kariyerlerine akademik veya endüstriyel alanlarda devam 

etmek isteyen öğrencilerimiz ülkemizin ve dünyanın seçkin 

üniversitelerinde, enstitülerinde, araştırma merkezlerinde, ilaç, 

medikal ve biyoteknoloji şirketlerinde çalışmaktadır.

Program İçeriği

Programda;

* İnsan ve bitki moleküler biyolojisi, genetiği 

* Gen mühendisliği

* Biyoinformatik

* Hücre biyolojisi 

* Tıbbi biyoloji ve bitki pato-fizyolojisi gibi derslerin alındığı 

üst düzey bir eğitim verilmektedir. 

İlk yıl alınan temel fen bilimleri eğitimi sonrasında ikinci yıldan 

itibaren moleküler biyoloji, biyokimya, genetik ve hücre biyo-

lojisi odaklı ana müfredat çerçevesinde; ileride uzmanlaşmak 

istenilen moleküler biyoloji, biyoinformatik ve biyomühendis-

lik alan derslerine yoğunlaşan bir lisans eğitimi sunulmaktadır. 

Programın interdisipliner ve esnek yapısı öğrencilerin yoğun-

laşma alanlarını değiştirmelerine veya birden fazla alana yo-

ğunlaşmalarına olanak tanır. Program; öğrencilerimizin daha 

eğitimlerinin ilk yılından itibaren, en iyi imkanlara sahip ulus-

lararası üniversite ve enstitülerle boy ölçüşebilecek nitelik-

te nanoteknoloji araştırmaları yapmalarına olanak sağlayan 

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi'nin (SUNUM) aralarında olduğu laboratuvarlarımızda, 

öğretim üyeleriyle birebir bilimsel araştırmalar içinde olma 

fırsatı sunmaktadır. 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ, GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

Kariyer Olanakları

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik programı 

mezunları; 

* Bar-Ilan University

* Carnegie Melon University

* Cornell University

* École Polytechnique Fédérale de Lausanne 

* University of Massachusetts

gibi dünyanın en saygın eğitim kurumlarında yüksek lisans 

ve doktora için burslu olarak akademik çalışmalarına devam 

etmektedirler.

Mezunlarımızın bir kısmı biyoteknoloji, medikal ithalat, 

ihracat, ilaç araştırmaları ve tarımla ilgili alanlarında 

kendi şirketlerini kurmuş, bir kısmı ise dünyanın önde 

gelen çok uluslu ilaç, sağlık ve tıp teknolojileri firmalarında 

çalışmaktadır.

                                                                    bio.sabanciuniv.edu
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Ayrıca öğrencilerimiz, üniversitemizdeki disiplinlerarası 
eğitim anlayışı sayesinde, kendi alanları doğrultusunda 
biyomühendislik veya diğer alt dallarda (tıbbi 
cihaz mühendisliği, işlemsel biyoloji, biyofizik, vb.) 
uzmanlaşabilmektedir. 



LİSANS ARAŞTIRMA PROGRAMI (PURE)
PURE (Program for Undergraduate Research); Sabancı 

Üniversitesi'nin lisans öğrencilerine bilimsel araştırma de-

neyimi kazandırmak amacıyla düzenlediği bir programdır. 

Program yurtiçi / yurtdışı farklı üniversitelerden öğrenci-

lerinin de katılımına açıktır. PURE programında mühendis-

likten, temel ve sosyal bilimlere kadar değişen 52 disiplin-

lerarası projede yedi hafta boyunca görev alan öğrenciler, 

çalışmalarını “PURE Fuarı” olarak adlandırılan poster su-

num etkinliğinde tanıtıyor. İlki 2016-2017 Akademik Yılı 

Yaz Dönemi’nde başlayan ve dört dönemdir devam eden 

PURE programına bugüne kadar 265 öğrenci katıldı. 

Öğrenciler PURE ile projelerini ilerletme, uluslararası 

konferanslara katılım fırsatı yakalarken, hazırlayacakları 

makalelerle daha anlamlı sonuçlar elde edebiliyorlar.
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ÖĞRENCİLERDEN

Sabancı Üniversitesi Öğrencileri Yeni Nesil 
RNA Dizileme Veri Analizi Platformu 

Geliştirdi

Veysel Oğulcan Kaya, Ümit Akköse, 
Bora İkizoğlu

Öğrencilerimiz Laparoskopik Cerrahi İçin 
Robot Kolu Tasarladı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 

öğrencileri Ege Can Önal ve Enver Ersen, Öğretim Üyemiz Meltem Elitaş danışmanlığında 

laparoskopik cerrahi için robot kolu tasarladı. Ameliyatlarda, cerrahlar tarafından görüntü 

almak için kullanılan laparoskop cihazı eğilmez ve bükülemez bir yapıda olduğu için 

bazı durumlarda cerrahlar doğru açıdan görüntü alamamaktadır. Sabancı Üniversitesi 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği öğrencileri bu soruna 

çözüm bulabilmek için Biyomekatronik lisans dersi kapsamında joystick ile hareket 

edebilen bir laparoskop tasarladı. Endoskopi kamerasının görüntü almak için kullanıldığı 

projede kameranın ucu, ikisi yatay ikisi de dikey yönde hareket ettirebilmek amacıyla 

dört adet misina yardımı ile motorlara bağlandı. Arduino mikroişlemcisi ile joystick 

yardımı motorların kontrolünü sağladı. Böylece maliyeti düşük ve basit bir yöntem ile 

laparoskopun hareket kabiliyeti artırıldı.

Ege Can Önal ve Enver Ersen, 
Öğretim Üyemiz Meltem Elitaş
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Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Bilgisayar Bilimi 

ve Mühendisliği programı öğrencisi Bora İkizoğlu, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği ve 

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik programı çift anadal öğrencisi Ümit 

Akköse ile Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik programı öğrencisi Veysel 

Oğulcan Kaya’dan oluşan MOLECS ekibinin geliştirdiği bulut tabanlı platform;  hekimlerin 

hastalarını mümkün ek tedavi opsiyonları ile eşleştirmesine yardımcı olmak için RNA 

verisinin analizini yapıp, hekimlere analiz sonucu sunuyor. Bayer firması tarafından 

düzenlenen Grants4Apps programında 215 proje arasında ilk 4’e girerek hibe ve Bayer 

hızlandırma programına katılım hakkı kazanan MOLECS, ayrıca TÜBİTAK tarafından 

düzenlenen 4500 başvurunun olduğu BiGG hibe programında 146 proje arasından 

seçilerek 200 bin TL hibe kazandı.



MEZUNLARDAN

Amerika’nın Sağlık Sektörünü 
Kökten Değiştiren İlk 40 Kişi Arasında 

Bir Sabancı Mezunu
Sabancı Üniversitesi’ndeki lisans eğitiminin son iki yılında Eczacıbaşı’nda staj yapan, 

ardından Pfizer firmasında part time olarak çalışmaya başlayan Özgün Demir, henüz 

mezun olmadan Pfizer’den iş teklifi aldı. İki yıl içinde Gelişen Pazarlar Avrupa Çözüm 

Yöneticiliği’ne getirilen Demir, 2012 yılında Bayer firmasında Avrupa, Afrika ve Ortadoğu 

Bölgesi Dijital Pazarlama Müdürü olarak göreve başladı. 2014 yılında Bayer Amerika 

Dijital Pazarlama Direktör Yardımcılığı görevine getirilen mezunumuz Özgün Demir, 

2017 yılından bu yana Novartis firmasında Dijital Strateji Direktörü olarak çalışıyor.  

Aynı zamanda Centenary Üniversitesi’nde dijital pazarlama, sosyal medya ve analitik 

dersleri veriyor, hem de üniversitenin yönetim kurulunda görev alıyor. Bilgisayar Bilimi ve 

Mühendisliği programı 2008 mezunumuz Özgün Demir, 2018 yılında Amerika’nın sağlık 

sektörünü kökten değiştiren ilk 40 kişisi arasına seçildi.

Özgün Demir

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 2008 doktora 

mezunumuz Ahu Gümrah Parry, bu yıl ilk kez verilen BP (British Petrol) - ICAM Dame 

Kathleen Lonsdale Fellowship ödülüne layık görüldü. Manchester Üniversitesi’nde (The 

University of Manchester) Öğretim Üyeliği görevine başlayan mezunumuz; bu ödülle 

kazandığı 1 milyon Pound'luk araştırma fonu ile akıllı materyaller, sensörler, biomedikal 

implantlar gibi farklı alanlarda kullanılabilecek malzemeler geliştirecek.

Ahu Gümrah Parry

gazetesu.sabanciuniv.edu
19

Sabancı Üniversitesi Mezununa 
BP (British Petrol) - ICAM Dame Kathleen 

Lonsdale Fellowship Ödülü
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SANAT VE SOSYAL 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Merhaba,

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne hoş geldiniz. Fakültemizde kuvvetli bir ana müfredat 

etrafında disiplinlerarası canlı bir eğitim sunmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, kendilerine 

sağlam temel veren ortak bir müfredat ardından, güçlenmiş bilgi donanımları ile diploma 

programlarını özgürce seçiyorlar. Türkiye’de öncü olan program seçme özgürlüğü tanıyan 

yapımız sayesinde; Siyaset Bilimi, Uluslararası Çalışmalar, Görsel Sanatlar ve Görsel 

İletişim Tasarımı, Kültürel Çalışmalar, Psikoloji ve Ekonomi diploma programlarına ek olarak 

geniş bir yan dal programları havuzu ve çift anadal imkânları sunuyoruz. 

DEKAN MESAJI

PROF. DR. ÖZGÜR KIBRIS



SANAT VE SOSYAL 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kariyer Olanakları

Ekonomi programından mezun olan öğrencilerimizin bir kısmı 

iş dünyası ve yöneticilik alanlarında profesyonel hayata 

atılmayı tercih ederken, bazı mezunlarımız da özel sektörde 

ve kamu kuruluşlarında ekonomi uzmanı olarak çalışmaya 

yönelmektedir.

Akademik bir kariyeri tercih eden mezunlarımız ise;

*  Cornell University

*  Harvard University

*  University of Oxford

*  Georgetown University

*  Princeton University 

gibi saygın üniversitelerde yüksek lisans ve doktora 

programlarına devam etmektedir. Bazı öğrencilerimiz ise 

siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve işletme alanlarına 

yönelerek lisansüstü programlara devam etmektedir. 

econ.sabanciuniv.edu
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EKONOMİ

Ekonomi programı, alanlarında dünyaca tanınır öğretim üye-

lerinin sunduğu zengin ders içeriği ve proje çalışmalarıyla 

öğrencilerine üst düzey bir ekonomi uzmanı ve karar verici-

nin sahip olması gereken matematiksel ve teknik altyapıyı, 

veriye dayalı analizler, ekonomi politikalarını tasarlama ve 

değerlendirme, stratejik analiz ve yönetim için gereken be-

cerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Mezunlarımız kariyer-

lerini özel ve kamu sektörünün önde gelen kuruluşlarında ve  

saygın uluslararası üniversitelerin lisansüstü programlarında 

sürdürmektedirler.  

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 değerlen-

dirmek

* Yeni politikalar tasarlamak ve uygulamak

* Stratejik analiz ve yönetim becerileri 

gibi iyi bir ekonomi uzmanının sahip olması gerekli becerileri 

edinirler. 

Öğrencilerimiz ayrıca, Türkiye ekonomisinin sorunlarıyla kar-

şılaştırmalı bir perspektif içinde tanışmaktadırlar.



GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM 

Hızla gelişen dünyanın güncel eğitim anlayışını her aşamada 

özümseyen disiplinlerarası bir yaklaşımla geleceğin sanatçı 

ve tasarımcılarını yetiştiren eşsiz bir ortam sunuyoruz.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programının 

misyonu öğrencilere görsellik, görsel sanatlar ve görsel iletişim 

tasarımı alanlarındaki uygulamalara dair derinlemesine bir 

anlayış kazandırmaktır. Amacımız sadece görsel alanları 

anlamanın ve uygulamanın ötesinde, müfredatımızın 

çeşitli yapı taşları aracılığıyla sunulan zengin içeriğin farklı 

disiplinler ile yaratıcı bir biçimde iç içe geçirilmesidir.

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

* İllüstrasyon

* Bilgi grafikler

* Üç boyutlu tasarım ve modelleme

* Video ve animasyon

* İleri 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

Görsel İletişim Tasarımı'ndan mezun olan öğrencilerimiz; 

* Reklam sektörü

* Grafik tasarım

* Web tasarımı

* Video ve animasyon

* Sahne ve ileri etkileşim

* Görüntüleme tasarımı gibi alanlarda çalışmaktadırlar.

Görsel Sanatlar'dan mezun olan öğrenciler;

* Galeri ve müzelerde

* Küratöryel alanlarda

* Çeşitli sanat ve kültür kuruluşlarında ya da kendi serbest 

sanat faaliyetlerinde yer almaktadırlar.

Akademik alanı tercih eden mezunlarımız ise;

* University of Arts London

* Art Center College of Design

* California College of Arts 

* San Francisco State University 

gibi  uluslararası lisansüstü programlarına kabul edilmek-

tedirler. 

vavcd.sabanciuniv.edu
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KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Türkiye’de lisans düzeyinde eğitim veren ilk ve tek "Kültürel 

Çalışmalar" programı, Sabancı Üniversitesi’nde!

Öğrencilerimiz antropoloji, sosyoloji ve edebiyat gibi köklü 

disiplinlerin yanında disiplinlerarası alanlarda da dersler 

alabiliyorlar. Kendi ihtiyaç ve arzularına göre oluşturdukları 

ders planını tamamlayıp, eleştirel, çok boyutlu düşünebilen, 

çağımızın toplumsal ve kültürel dinamiklerine hakim bir 

biçimde mezun oluyorlar. Türkiye’de ve yurtdışında akademi, 

kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kültür endüstrisinde 

rahatça iş bulabiliyorlar.

Program İçeriği

Öğrencilerimiz;

* Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji

* Kültürel Etüdlerde Kuram ve Uygulama

* Kültür Kuramları

* Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 

* Görsel Kültür temel derslerini alırlar.

Geniş bir konu ve kuram yelpazesini kapsayan pogramımız;

* 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;

* Kültür sektörü

* Sivil toplum örgütleri

* Reklam Sektörü

* Pazarlama 

* Halkla ilişkiler

* Medya Kuruluşları gibi farklı alanlarda ve kurumlarda iş 

olanağı bulabilmektedirler. 

Gazeteci, yazar, yönetmen, oyuncu, festival organizatörü, 

kürator, müze yöneticisi, kurumsal iletişim sorumlusu, 

insan kaynakları yetkilisi, reklamcı, reklam yazarı, editör ve 

çevirmen olarak çalışabilmektedirler. 

Akademik kariyere yönlenen mezunlarımız, Avrupa ve 

ABD'de; 

* Berlin Humboldt University

* Brown University

* Harvard University

* University of Southern California

* Duke University

* Princeton University gibi prestijli okulların kültürel 

çalışmalar, antropoloji, sosyoloji, edebiyat gibi alanlardaki 

programlarına burslu olarak kabul edilmektedir.

cult.sabanciuniv.edu
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PSİKOLOJİ

Bu program öğrencilere zihin ve davranış bilimi olan psikoloji 

alanında sağlam bir bilimsel donanım kazandırmaktadır. 

Psikoloji eğitimi disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma 

odaklı olarak yürütülmektedir.  Mezunlar güçlü araştırma 

becerileri kazanarak hem lisansüstü eğitime hazırlanmakta 

hem de başta klinik, eğitim ve iş dünyası olmak üzere farklı 

uygulama alanlarında çalışmaya hazır hale gelmektedirler.

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" alanında 

(algı, dikkat, bellek ve karar verme süreçlerini inceleyen alt 

alan) yoğunlaşmaktadır. Bu alanın, genç ve yükselmekte 

olan disiplinlerden "Sinirbilim" ya da "Bilişsel Sinirbilim" gibi 

alanlara katkısı yüksek düzeyde olacaktır. 

Günümüzde psikoloji bilimi, disiplinlerarası 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 önemli bir özelliği de öğrencilerin araştırma 

yeteneklerini kazanmalarına verdiği önemdir. Öğrencilerin, 

öğretim üyelerinin yakın gözetmenliğinde, araştırma 

projelerini bağımsız yürütebilme yeteneği kazanmaları 

desteklenmektedir. Ayrıca, 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

* Kültürel ve Bilişsel Süreçler

* Bireysel Farklılıklar

* Zeka ve Kişilik dersleri sayılabilir. 

Kariyer Olanakları
Psikoloji programından mezun olacak kişi hem eğitim, 

sağlık, hukuk, yönetim ve bilişim gibi uygulamalı alanlarda 

çalışabilir hem de kuramsal alanda akademik kariyerine 

devam edebilir.

psy.sabanciuniv.edu
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SİYASET BİLİMİ

Bu program öğrencilere siyaset biliminin ana alt-disiplinlerin-

den olan Siyasal Düşünce, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk Siya-

sal Hayatı, Araştırma Yöntemleri ve Uluslararası Siyaset alan-

larında temel bilgi ve bilimsel altyapıyı sağlayacak biçimde 

düzenlenmiştir. Özellikle; öğrencilerin araştırma yöntemlerini 

kullanarak istatistiksel tabloları anlama ve açıklama, rapor 

yazma ve yazılan raporları anlama ve değerlendirmeyi sağla-

yacak analitik ve kritik düşünmeyi geliştirmelerini sağlamayı 

hedef almaktadır.

Program İçeriği

Program geleneksel toplum bilim eğitimlerinden farklı olarak 

toplumsal süreçleri, birbirinden soyutlanmış olarak ele almaz. 

Öğrencilerimiz temel metot derslerini aldıktan sonra; 

* Siyaset bilimi 

* Uluslararası ilişkiler

* Sosyoloji gibi belli disiplinlerde yoğunlaşan bir program iz-

leyebilecekleri 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 belli bir akademik alana (siyaset bilim, sosyo-

loji ve tarih gibi) odaklanan bir eğitim de izleyebilirler.

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız;

* Avrupa Komisyonu

* Avrupa Parlamentosu

* Dünya Bankası gibi kurumlarda ya da;

* Reklam

* Finans

* Sigorta

* Görsel medya ve danışmanlık gibi özel sektörlerde ya da 

sivil toplum kuruluşlarında çalışabilmektedirler. 

Akademik kariyeri seçen mezunlarımız ise;

* Columbia University

* Harvard University

* University of Chicago 

gibi dünyanın en saygın üniversitelerinde lisanüstü prog-

ramlara kabul almaktadırlar. 

pols.sabanciuniv.edu
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ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR 

Uluslararası Çalışmalar programı öğrencilerimize uluslararası 

ve küresel ölçekte siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri 

kavrayabilecekleri disiplinlerarası bir çalışma programı 

sunar. Mezunlarımız, eğitimleri boyunca sosyal bilimler 

ve uluslararası ekonomi alanlarında bilgi ve yeteneklerle 

donatıldıklarından uluslararası örgütlerde, Dışişleri Bakanlığı 

gibi resmi kuruluşlarda, uluslararası bağlantılı sivil toplum 

örgütlerinde ve farklı alanlardaki özel sektör kuruluşlarında 

kolaylıkla iş bulabilmektedirler. 

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 

* Temel ekonomi

* Uluslararası ekonomi

* Küreselleşme

* Müzakere teknikleri

* Avrupa bütünleşmesi 

* Uluslararası organizasyon konularında uzmanlaşabilirler. 

Kariyer Olanakları

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;

* Imperial College London

* Johns Hopkins University, Bologna Center

* University College London gibi seçkin okullarda yüksek 

lisans eğitimlerine devam etmektedirler.

vavcd.sabanciuniv.edu
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ÖĞRENCİLERDEN

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Alex 

Wong yönetiminde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (VAVCD) Programı 

öğrencilerinden oluşan ekibin hazırladığı animasyon filmi “The Loop”; “18. Kısa-Ca 

Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali - En İyi Animasyon Film Ödülü”nü kazandı. Alex 

Wong yönetiminde, VAVCD öğrencileri Alicem Batmansuyu, Aslı Koray, Azra Yaprak 

Müldür, Deniz Gökçin, Dilara Doğan, Ecem Güleç, Ecem Köklükaya, Eda İmre, Emir Suat 

Darman, Hazal Köseoğlu, Irmak Pehlivan, Işınsu Özkan, Merve Yalçın, Nesli Malkoç, 

Seliz Kaya ve Zuhal Uz’dan oluşan ekip tarafından yaratılan “The Loop”, 2018'de 

18.si gerçekleşen Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali’ne değişik dallarda 

başvuran, 4621’i yurtdışından olmak üzere toplam beş bini aşkın film arasından 

Animasyon Film dalında önce finale kalan 9 film arasında yer aldı. Daha sonra da  8 

filmi geride bırakarak En İyi Animasyon Filmi oldu.
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MEZUNLARDAN

Mezunumuz Rezzan Hasoğlu dünya çapındaki 6 tasarımcıdan biri seçildi. Sanat ve 

Sosyal Bilimler Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (VAVCD) Programı 

Yüksek Lisans 2015 mezunumuz Rezzan Hasoğlu, dünyanın her yerinden tasarımcıların 

başvurduğu Lexus Tasarım Yarışması'na seçilen altı kişiden biri oldu. Aralarında Rezzan 

Hasoğlu’nun da olduğu altı finalist New York’ta uluslararası alanda tasarım konusunda 

otorite olan dört mentor ile tanışma ve birlikte çalışma imkanına sahip oldu. Söz 

konusu mentorlerin danışmanlığından da yararlanarak iyi bir bütçe ile finale kalan 

çalışmalarının prototipini ürettiler. Sonuç olarak  da ürettikleri prototiplerini 9 – 14 Nisan 

tarihleri arasında yapılan Milano Tasarım Haftası’nda sergileme hakkını kazandılar. 

Rezzan Hasoğlu’nun “Arenophile” başlıklı projesi doğada bol miktarda bulunan ancak 

yaygın kullanılmayan çöl kumuna yeni bir kullanım aramaktadır. Bu proje çöl kumunu 

zararlı olmayan bağlayıcılarla araştırma ve deneylerle birleştirmeyi ve bu kompozit 

malzemelerle yeni ürünler tasarlamayı hedefliyor.

Rezzan Hasoğlu
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Merhaba,

Sabancı Üniversitesi olarak küreselleşen iş dünyasına yöneticiler ve geleceğin liderlerini 

yetiştiriyoruz. Eğitim sistemimizin esnek yapısı sayesinde öğrenciler ilgi, beceri ve 

yeteneklerine bağlı olarak derslerini seçip hayalleri ve kariyer hedeflerine yönelik kendi 

müfredatlarını oluşturabilirler. Programlarımızda hem teori hem de pratiğe değer veriyoruz. 

Derslerimizin çoğunda gerçek hayata yakın proje ve vaka çalışmaları ile uygulamayı 

destekliyoruz. Müfredatımızı sürekli güncelliyoruz. Dünya standartlarında bir eğitim 

veriyoruz. Okulumuzun uluslararası konumu ve bilinirliği çok iyi durumdadır. Dünyadaki 

işletme okullarının sadece %5'inde bulunan AACSB akreditasyonumuz bulunmaktadır. 

Financial Times sıralamalarında son yıllarda Türkiye’den ilk 100’e giren 2 okuldan biriyiz. 

Mutlu, diplomasını seven ve hayalindeki işe giren mezun olmak istiyorsanız, Sabancı 

Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'ne gelmenizi öneriyorum. 
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YÖNETİM BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ

Kariyer Olanakları

Öğrencilerimizin önünde;

* Kurumsallaşmış bir uluslararası şirkette yönetici olmak,

* Yönetim danışmanlığı yapmak,

* Aile şirketlerini profesyonel yönetime taşımak,

* Kendi işini kurmak, 

* Sivil toplum örgütleri kurmak ya da bu tür örgütlerde yö-

netici olmak gibi pek çok farklı kariyer fırsatı bulunmaktadır. 

Akademik yaşamı tercih eden mezunlarımız;

* Cardiff University

* London School of Economics

* New York University 

* University of Cambridge gibi seçkin üniversitelerde eği-

timlerine lisansüstü seviyelerde devam etmektedirler.

som.sabanciuniv.edu
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YÖNETİM BİLİMLERİ

Rekabetin, değişim ve gelişimin, küreselleşmenin had 

safhada yaşandığı günümüzde, Yönetim Bilimleri Programı, 

iş dünyasının sürekli değişen şartlarına uygun olarak 

tasarlanmıştır. Temel yönetim alanlarının üzerine inşa edilmiş, 

uluslararası ve değişimci program, derslerdeki yaygın vaka ve 

proje çalışmaları ile teorinin pratikte uygulanmasını ve tüm 

yöneticilerinin gereksinimi olan becerilerin kazandırılmasını 

hedeflemektedir. Farklı konularda ve yeni alanlarda açılan 

derslerle güncel tutulan program, öğrencilerimize geleceğin 

dünyasına da en iyi şekilde hazırlanmanın yollarını açıyor.

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

* 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.   



ÖĞRENCİLERDEN

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kaan Kırhan, kar amacı 

gütmeyen Danimarka merkezli Young Global Pioneers (YGP) organizasyonun Afrika'da 

gerçekleştirdiği Global Talent Network kampında Sabancı Üniversitesi’ni temsil etti.

Dünyanın farklı yerlerinden 19-25 yaş arasındaki genç yetenekleri bir araya getiren 

Young Global Pioneers Global Talent Network’te her yıl katılımcılar, yerel üniversite 

ve işletmeleri ziyaret ettikleri, yerel girişimciler ile biraraya gelip, bölgenin sanat ve 

müziğini deneyimleme şansı yakadıkları, tarihi yerleri gezip sivil toplum kuruluşları ile 

birebir çalışma fırsatı buldukları 3 haftalık bir öğenme yolculuğuna çıkıyor. 

Kaan Kırhan, Danimarka merkezli Young Global Pioneers organizasyonu ile Afrika’nın 

orta-doğu bölgesinde yer alan Tanzanya’da, hayat boyu unutamayacağı bir öğrenme 

yolculuğuna çıkma şansına sahip oldu. Bu kapsamda 15 farklı ülkeden toplamda 24 

üniversite öğrencisi Arusha’da bir araya geldi. Organizasyon; her gün, günün konusu 

anlamında farklı temalar belirlemişti. Katılımcılar; küreselleşme ve dünya ticareti - 

duygusal zeka - Afrika'nın kültürü, tarihi ve kabileleri - 4. sanayi devrimi - küresel 

ısınma – sürdürülebilir gelişme hedefleri konuları hakkında bilgi edinip, farklı takım 

çalışmaları yaptıktan sonra o konunun içine girip dokunabiliyordu. 

Bu kampı ve YGP organizasyonunu çok değerli kılan ikinci özellik ise barındırdığı fikir, 

insan ve kültür çeşitliliğiydi. Katılımcılar kamp boyunca sürekli grup çalışmaları yapıp 

beyin fırtınaları gerçekleştirdi. 24 kişilik bir ekipteki üyelerin 15 farklı ülkeden gelmesi  

geniş kapsamlı bir fikir çeşitliliği oluşturdu. 

Kaan Kırhan
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Young Global Pioneers Organizasyonun 
Afrika'da Gerçekleştirdiği Global Talent 

Network Kampında Bir Sabancılı



MEZUNLARDAN

Sabancı Üniversitesi Mezunlarının 
Kolektif Çalışması: Markus

Emirhan Paralı, 2011 yılında, Sinan Büdeyri de 2009 yılında Yönetim Bilimleri 

Programı'ndan mezun oldular. Markus’un hikayesinin ilginçliği Sabancı Üniversitesi 

mezunlarının kolektif çalışması olmasından kaynaklanıyor. Restoranın ana hatlarını 

bir mimarlık firması hazırlamış ama içerideki bütün dokunuşlar Sabancı Üniversitesi 

mezunları tarafından yapılmış.

Restorandaki antika eşyalar, Sabancı Üniversitesi mezunu Yağız Alpfer’in 

Çukurcuma’daki antika dükkanından alınmış. Markus’un kuruluşu, kurumsal kimliği, 

dekorasyonunda işbirliği yapılan Sabancı Üniversitesi mezunlarının hiçbiri okuldayken 

birlikte zaman geçirmemişler. Emirhan “Bu proje bir sihir gibi. Bir anda Sabancı 

Üniversitesi mezunları olarak toplandık ve bir ucundan tuttuk buraya kadar geldi. 

Müthiş ilginç bir hikaye” diyor.

Emirhan ve Sinan, Sabancı Üniversitesi mezunlarının kolektif çalışmasının normal 

olduğunu belirtirken, “Biz okulda da böyleydik yani hep birbirimizi kollar, ön plana çıkarır 

ve desteklerdik. Yani Markus’un oluşum sürecindeki arkadaşlarımızla okuldayken 

tanışmasak bile Sabancı Üniversitesi mezunu olmanın verdiği bir duygu var” diyorlar.

Emirhan Paralı, Sinan Büdeyri
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Mezunumuzun Girişimi 
Bugün Bir Dünya Markası

2010 yılında Ekonomi Programı’ndan mezun olan Enes Molu’nun, henüz ikinci sınıf 

öğrencisiyken ortağı ile birlikte kurduğu Alwaysfashion.com bugün dünya çapında bir 

lüks tüketim markası haline gelmiş durumda.

Öğrencilik yıllarında gelişen bir proje olan Alwaysfashion.com bugün yurtdışına satış 

yapan bir şirket. Satışların yüzde 47’sini yurtdışına yapıyorlar. Dünya çapındaki lüks 

markaların yer aldığı Alwaysfashion.com geçtiğimiz yıl toplam 65 ülkeye satış yapmış.
Enes Molu



Kitabevi

Banka / ATM

Kuaför

Fotokopi Merkezi

Market

Yurtlar

Ana Yemek Salonu Sağlık Merkezi

Spor Salonu
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KAMPÜSTE YAŞAM



SABANCI GÖSTERİ MERKEZİ

Sabancı Üniversitesi kampüsünde yer alan Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM), 912 kişilik kapasitesiyle Anadolu 

Yakası'nın en büyük gösteri merkezidir. SGM'de akademik yıl boyunca en güncel tiyatro oyunları, bale ve farklı türlerden dans 

gösterileri, konserler ve operalar sahnelenmektedir.
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Sabancı Üniversitesi'nde Bilgi Merkezi 

olarak adlandırılan kütüphane, 

geniş kitap, e-kitap, multimedya 

koleksiyonlarına sahiptir. Bilgi 

Merkezi'nde bireysel çalışma alanları da 

bulunmaktadır.

E-kitap:
 232.668

Kitap: 
119.008

Multimedya: 
19.496

Süreli yayınlar: 
59.470
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BİLGİ MERKEZİ



COLLABORATION SPACE

Bilgi Merkezi içinde bulunan Collaboration Space, yaratıcı fikirleri hayata geçirebilecek, yenilikçi ve işbirliğine dayalı, uygulamalı 

öğrenme deneyimi için tasarlanan bir Fablab’dir. 3D yazıcılar, 3D tarayıcılar, VR, elektronik, el sanatları ve donanım malzemeleri 

gibi kaynaklar ile öğrencilerin interdisipliner projeler yapmasına fırsat sağlar. Collaboration Space tüm öğrencilere açıktır. 
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Sabancı Üniversitesi'nde öğrencilerimize kariyer ve profesyonel gelişim 

potansiyellerini en üst seviyeye çıkarabilmeleri için, okuldaki ilk 

günlerinden mezuniyetlerine kadar destek olunmaktadır. Farklı kariyer 

fırsatlarını keşfetmeleri ve profesyonel bağlantılar kurmaları için 

mezunlar ve iş dünyasından yetkin kişilerin katıldığı kariyer etkinlikleri 

düzenlenmektedir. Düzenlenen seminer ve atölye çalışmaları ile iş hayatı 

için gerekli yetkinlikleri edinmelerine destek olunmaktadır. Meslek 

seçimleri, kariyer hedefi belirleme, iş arama stratejileri ve iş görüşmelerine 

hazırlık konularında danışmanlık sunulmaktadır. 

Yıl boyunca yerel ve uluslararası staj ve iş ilanları, ödüllü yarışmalar, 

eğitim, seminer ve programlar duyurularak çeşitli kariyer fırsatlarından 

öğrencilerin haberdar olması sağlanmaktadır. Öğrencilerimizle mezunları 

bir araya getirerek deneyim paylaşımına olanak sağlanmaktadır. 

Akademik kariyer düşünen öğrenciler için yurt içi ve yurt dışından 

üniversiteler davet edilerek tanıtım günleri düzenlenmektedir.

Sabancı Üniversitesi'nde, tüm programlarda staj zorunluluğu vardır. 

Öğrenciler henüz birinci ve ikinci sınıftayken, iş ortamlarını ve kariyer 

alanlarını tanımak, kurumların iç yapısını gözlemleyerek ilk staj 

deneyimlerini kazanmak için kış dönemi ara tatil boyunca (Ocak ayı 

içerisinde) 2 hafta süresince "Oryantasyon Stajı" yapabilirler. 

Staj Ofisi, firmalarla birlikte staj olanaklarını planlamaktadır. Bunlara 

ek olarak, yıl boyunca hem yurt içi hem yurt dışı çeşitli kurumların staj 

olanakları öğrencilerimizle paylaşılmaktadır. Yurtdışı stajı için yapılan ikili 

anlaşmalara ek Erasmus+Staj Programları kapsamında birçok öğrenci 

zorunlu veya gönüllü stajlarını yurtdışında yapabilmektedirler.
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KARİYER VE STAJ



Erasmus Öğrenci Değişim Programı ve Global Exchange programlarına dâhil olan Sabancı Üniversitesi, yurt dışına gönderdiği 

öğrenci sayısı bakımından da liderdir. Her 3 Sabancı Üniversitesi mezunundan biri öğrencilik hayatında yurt dışı tecrübesi 

yaşamaktadır.Değişim öğrencileri için “Gönüllü Aile” sistemi de geliştiren Sabancı Üniversitesi’nin, 50 farklı ülkeden 270'ten 

fazla üniversite ile değişim programı işbirliği vardır.
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ÖĞRENCİ DEĞİŞİM 
PROGRAMLARI



Öğrenci Kulüpleri kampüs hayatının 

vazgeçilmez bir parçasıdır. Yelkenden 

satranca, danstan çevreye farklı alanlarda 

çalışan 50'ye yakın öğrenci kulübü vardır. 

Bunların dışında, kampüste hemen hemen 

her gün, hatta günde birden fazla konferans, 

seminer, sohbet toplantısı, konuşma vb. 

etkinlikler düzenlenmektedir. 

Bu tür etkinlikler bize dünyaca ünlü devlet 

adamlarını, yazarları, akademisyenleri, 

iş adamlarını ve profesyonel yöneticileri 

öğrencilerle tanıştırma fırsatı vermektedir. 

Ayrıca öğrencilerimiz, üniversite müzemiz 

olan Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki sergi ve 

etkinliklere diledikleri gibi katılır, hatta bu 

etkinliklerde görev alabilirler. 
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KULÜPLER VE ETKİNLİKLER





Center of Excellence in Finance (CEF)

Center of Excellence in Finance (CEF), akademi, finans sektörü ve reel 

sektör arasında köprü olmak amacıyla kurulmuştur. Akademisyenleri, 

finans piyasası aktörlerini ve yatırımcıları bir araya getirip temel bilgileri 

gerçek hayatta da kullanılabilir uygulamalara dönüştürür. CEF, AACSB 

akreditasyonuna sahip ve Times Higher Education tarafından dünyanın 

50 yaşın altındaki en iyi üniversiteleri sıralamasında listeye Türkiye’den 

ilk sırada yer alan Sabancı Üniversitesi’ne bağlı bir merkezdir. Akademi, 

endüstri ve politika belirleyici kurumlar arasındaki diyoloğa aracılık 

eden CEF’in Danışma Kurulu da bu üç çevreden gelen dünya çapında 

tanınırlığa sahip isimlerden oluşmaktadır.

Istanbul International Center for Energy and Climate (IICEC)

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), geleceğe yönelik bir bağımsız araştırma ve politika 
merkezi olup, enerji ve iklim konularında nesnel, kaliteli ekonomi ve politika araştırmaları yapmak üzere kurulmuştur. IICEC, 
hem üretici hem de  tüketici tarafındaki, hemen hemen tüm mevcut ve gelişmekte olan küresel enerji piyasası oyuncularının 
ortasında konumlanmıştır. Bu stratejik konumdan faydalanarak IICEC, küresel ölçüde tanınan bir network merkezi olarak, 
enerji ve iklim konularının geleceğine uluslararası kaynaklarla uluslararası bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı karşılamaya hizmet 
edecektir.

42

MERKEZLER



İstanbul Politikalar Merkezi (IPM)

İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden 

iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi 

ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda 

uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren bir 

politika araştırma kuruluşudur. 

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri 

Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-TÜMER), laboratuvar, 

test, prototip üretim, tasarım ve simülasyon hizmetleri, 

araştırma ve geliştirme hizmetleri kapsamında kompozit 

malzemeler ve üretim alanında tasarım, imalat, montaj ve 

süreç prototipleme hizmetleri sunan endüstriyel ölçekli 

araştırma ve teknoloji geliştirme merkezidir. Ayrıca SU-TÜMER 

üretim teknolojileri alanında hükümet kuruluşlarına ve sanayi 

şirketlerine danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.
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Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim 
Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(SU-TÜMER)

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Mükemmelliyet Merkezi (SUGENDER)

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet 

Merkezi (SU Gender) resmen 2015 yılında kurulmuş olsa 

da, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve 

idari çalışanlarının toplumsal cinsiyet üzerine çalışmaya, 

farkındalık yaratmaya başlamasının tarihi 2006’ya kadar 

uzanmaktadır.



Karaköy Minerva Palas

Bankalar Caddesi ile Yüksek Kaldırım yokuşunun köşesindeki 

Minerva Han yıllarca Aksigorta Genel Müdürlüğü olarak 

kullanılmış. 1997 yılında Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli 

Heyeti Başkanı Güler Sabancı ile o sırada üniversite projesinde 

çalışan öğretim üyeleri Minerva Han’a ilk ziyareti gerçekleştirirler 

ve hemen karar verilir. Kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından 

üniversite kurucu öğretim üyeleri 1998 Mart ayından itibaren 

peyderpey bu tarihi binadaki mekânlarına taşınmaya başlarlar. 

Mavi çiniler ve heykellerle bezenmiş yuvarlak cephesi Galata 

Köprüsü ve Karaköy meydanına bakan bu binanın, Atina 

Bankası tarafından Mimar Basile Couremenos’a sipariş edildiği 

ve 1911-1913 yılları arasında yapıldığı düşünülmekte. Daha 

sonra Deutsche Bank, Yapı Kredi Bankası, Doğan Sigorta ve 

Aksigorta’ya ev sahipliği yapan, mükemmel orantılara sahip bu 

zarif bina 1998 yılından beri Sabancı Üniversitesi’ne aittir.  

Minerva Han’ın bodrum katında keşfedilen tarihi kasa dairesini 

bir galeriye dönüştürme fikri, Görsel Sanatlar ve Görsel iletişim 

Tasarımı Programı'nı kurmak sorumluluğu ile işe başlayan 

Erdağ Aksel ve Selim Birsel tarafından gündeme getirilmiş. 

Güler Sabancı ve Kurucu Rektör Tosun Terzioğlu’nun onay ve 

teşvikleriyle 1999 yılında işe başlanmış. Kasa Galeri’nin Paris 

menşeli ağır döküm kapısı ilk kez 7 Nisan 1999 tarihinde, seçilen 

genç sanatçılardan Şeyda Cesur’un sergisiyle açılmıştır.
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Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(SUNUM)

SUNUM (Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve 

Uygulama Merkezi), Türkiye’nin ilk disiplinlerarası nanoteknoloji 

araştırma merkezidir. Sabancı Üniversitesi kampüsünde 

yer alan SUNUM'da, öğretim üyeleri ve öğrenciler, ileri yapı 

malzemeleri, sağlık, enerji, tarım, gıda ve savunma alanlarında 

araştırma ve projeler üretirler. 



Sakıp Sabancı Müzesi

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul’da 

Boğaziçi’nin en eski yerleşimlerinden Emirgan’da yer 

almaktadır. Müzenin ana binası olan villa, 1925 yılında Mısır 

Hidiv ailesinden Prens Mehmed Ali Hasan tarafından İtalyan 

mimar Edoardo De Nari’ye yaptırılmış ve Hidiv ailesinin 

değişik mensupları tarafından uzun yıllar yazlık konut olarak 

kullanılmıştır.

1951 yılında Adanalı sanayici Hacı Ömer Sabancı tarafından 

Hidiv ailesinden satın alınan köşk, aynı yıl satın alınarak 

önüne yerleştirilen Fransız heykeltıraş Louis Doumas’ın 1864 

yapımı at heykelinden ötürü “Atlı Köşk” olarak anılmaya 

başlanmıştır.  Atlı Köşk’ün arazisi içindeki ikinci at heykeli 

ise, 1204 yılında 4. Haçlı Seferi sırasında Haçlı kuvvetlerince 

yağmalanan İstanbul Sultanahmet meydanından alınarak, 

Venedik San Marco kilisesi önüne yerleştirilen 4 attan 

birisinin dökümüdür. 

1966 yılında Hacı Ömer Sabancı’nın vefatından sonra aile 

büyüğü olan Sakıp Sabancı tarafından sürekli konut olarak 

kullanılmaya başlanan Atlı Köşk, uzun yıllar Sakıp Sabancı’nın 

zengin hat ve resim koleksiyonunu barındırmış, 1998 yılında 

da Sabancı ailesi tarafından içindeki koleksiyon ve eşyalar 

ile müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi’ne 

bağışlanmıştır. 

Modern bir galerinin eklenmesiyle 2002 yılında ziyarete 

açılan müzenin sergileme alanları 2005 yılındaki düzenleme 

ile genişletilerek, teknik düzeyde uluslararası standartlara 

kavuşmuştur.  Bugün Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı 

Müzesi zengin koleksiyonu, ev sahipliği yaptığı kapsamlı 

uluslararası geçici sergileri, konservasyon birimleri, örnek 

eğitim programları, yapılan çeşitli konser, konferans ve 

seminerleriyle çok yönlü bir müzecilik ortamı sunmaktadır.
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