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61. YIL
KTÜ
20 Mayıs 1955 tarihinde kurulan ve 1963 yılında eğitim-öğretime başlayan üniversitemizde,
teknik bilimler, fen bilimleri, eğitim bilimleri, beşeri bilimler, sağlık bilimleri ile sanat ve spor gibi insanın
ruhsal ve bedensel gelişimini temin eden branşlarda eğitim hizmeti vermekteyiz.
Bugün 17 fakülte, 7 enstitü, 1 devlet konservatuvarı, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu,
2355 kişilik güçlü akademik kadrosu, 81 il ve bir çok farklı ülkeden sayısı 60 bine yakın öğrencisi ve 190
bini aşkın mezunu ile ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biriyiz. Köklü geçmişi, oturmuş gelenekleri,
53 yıllık eğitim-öğretim deneyimi, altyapısı, mükemmel kampüsü ve nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma
kadrosu ile bir ekolüz.
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KTÜ, kuruluşundan bu yana altyapı ve nitelikli personel gücüyle, bir yandan uluslararası standartlarda
ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim vermekte, diğer yandan da bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetleri
ile hem ulusal ve uluslararası bilim literatürüne hem de ülkemizin ve bölgemizin teknolojik gelişimi ve
kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.

/ Rektör Mesajı

20 Mayıs 1955 tarihinde kurulan ve 1963 yılında eğitim-öğretime başlayan üniversitemiz, teknik
bilimler, fen bilimleri, eğitim bilimleri, beşeri bilimler, sağlık bilimleri ile sanat ve spor gibi insanın ruhsal
ve bedensel gelişimini temin eden branşlarda eğitim hizmeti vermektedir. Ayrıca şehrimizin, bölgemizin
ve ülkemizin teknik ara insan ihtiyacını karşılayacak en önemli eğitim kurumlarından olan meslek
yüksekokullarıyla geleceğin vasıflı, meslek sahibi bireylerini yetiştirmektedir. Aynı şekilde lisansüstü
eğitim veren enstitüleri aracılığı ile de Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yüksek vasıflı insanları ve akademik
kadroları geleceğe hazırlamaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doğru mesleği ve bu meslekle ilgili eğitim alacağınız üniversiteyi seçme aşamasındasınız. Bu, geleceğiniz
açısından en önemli kararlardan biridir. Seçiminizi yaparken ilgi ve yeteneklerinizi dikkate alarak severek
ve isteyerek yapabileceğiniz bir mesleğe yönelmeye özen gösteriniz.

Zengin ve örnek kütüphanemiz, çağdaş ve ileri teknoloji ile donatılmış dersliklerimiz ve laboratuarlarımız
bütün olanakları ile öğrencilerimize sunulmaktadır. Bilgi çağının değişen koşullarına ve ihtiyaçlarına
ayak uydurarak öğrencilerimize bilgiye en kolay şekilde ulaşmayı, edindikleri bilgileri toplum ve insanlık
yararına en güzel şekilde kullanmayı ve bu bilgilerden yeni bilgiler üretmeyi öğretmek amacımızdır.
Günümüz dünyasında, yaptığı işi iyi bilmenin yanısıra, kendini en iyi şekilde ifade edebilme, ekip
çalışmasına yatkınlık gibi nitelikler aranan özelliklerdir. KTÜ kampüsü ve Trabzon şehri bu anlamda
sizler için fırsatlarla doludur. Üniversitemiz eşsiz doğal güzelliklerle dolu kampüsü, her türlü kültür, spor
ve sosyal faaliyetler için altyapısı, farklı ilgi alanlarına yönelik öğrenci kulüpleri ve geniş rekreasyon
alanları ile sizlere sosyal birey olma yönünde çok şey katacaktır.

Gelin

Bu Ayrıcalığı

Yaşayın!

Sizleri dağların yeşiliyle denizin mavisinin buluştuğu ülkemizin en güzel kampüslerinden biri olan
Karadeniz Teknik Üniversitesine davet ediyoruz. Gelin bu ayrıcalığı yaşayın!

Prof. Dr. Süleyman BAYKAL
Rektör
www.ktu.edu.tr
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/ KTÜ Ulaşım

“Türkiye’nin en güvenli şehirlerinden
birinde en iyi eğitim”
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Hava Limanı
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Bir öğrenci ve memur kenti olması nedeniyle, Trabzon’dan
bütün önemli kentlere karayolu ile doğrudan otobüs seferleri
yapılmaktadır.

Merkez Kanuni Kampüsü şehir merkezine 3,5 km otogara 1,5 km
mesafede olup, şehir merkezinden kampüse dolmuş minibüs ve
belediye otobüsleri düzenli olarak çalışmaktadır.
Merkez kampüse 1 km mesafede olan Uluslararası Trabzon
Hava limanı’ndan yurt içi ve yurt dışı bir çok şehre direkt uçuş
bulunmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ülkemizin önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Trabzon’a hem
kara hem hava yolu ile ulaşım mümkündür.

/ KTÜ Ulaşım

ULAŞIM

Otogar
Şehir Merkezi

KTÜ Sosyal Tesisleri

www.ktu.edu.tr
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KTÜ’DE KONAKLAMA İMKANLARI

KTÜ Öğrenci Yurdu
Merkez Kanuni Yerleşkesi Koru Ormanı içinde yer alan KTÜ Öğrenci
Yurdu, 31 odası ve toplamda 86 kişilik kapasitesi ile üniversitemizin
öğrencilerine hizmet vermektedir.

Muammer Dereli Yurdu
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Muammer Dereli Kampüsünde
kız ve erkek öğrenciler için ayrı katların bulunduğu yurt , 130 kişilik
kapasiteye sahiptir.

kız öğrenciye kalacak yer imkanı sağlamaktadır. Diğer yurt kompleksi
ise yerleşke içinde Çarşı Binası yanında 4 ayrı bloktan oluşup toplamda
2640 erkek öğrenciye barınma imkanı sağlamaktadır. Bunların dışında
Fatih Eğitim Yerleşkesi içinde, Trabzon şehir merkezinde, Yomra’da,
Sürmene’de, Of’da ve Maçka’da kız ve erkek öğrenciler için yurtlar
bulunmaktadır.

Koru Otel

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtları

Merkez Kanuni Yerleşkesi içerisinde yer alan Koru Oteli, Prof.Dr.
Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi yanında şehir trafiğinden uzak
yeşilin ve denizin hakim olduğu bir konumdadır.

Üniversitemizde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülen iki
ayrı yurt kompleksi bulunmaktadır. Doğu Karadeniz Öğrenci yurdu,
yerleşkenin güneydoğu kesiminde Eczacılık Fakültesi yanında yer
almakta olup 8 bloktan oluşmakta, 1-3 kişilik odalarıyla toplam 2400

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ve üniversitemize bağlı bu yurtlar dışında,
özellikle merkez yerleşke yakınında çok sayıda ve değişken donanımda
özel öğrenci yurtları/evleri mevcuttur.

www.ktu.edu.tr

KTÜ’lü Olmak yalnızca bir üniversitede okumak değil,
Karadeniz’de ayrıcalıklı bir deneyim yaşamaktır.
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/ KTÜ’de Beslenme - Alışveriş İmkanları
Karadeniz Teknik Üniversitesi

KTÜ’DE BESLENME-ALIŞVERİŞ İMKANLARI

Yemekhaneler

Sahil Tesisleri

Kanuni yerleşkesindeki 800 ve 400, Fatih yerleşkesindeki 300 kişilik
yemekhane başta olmak üzere üniversitemizin çeşitli yerleşkelerinde
yeterli sayıda öğrenci yemekhanelerimiz mevcuttur. Ayrıca Merkez
Kanuni Yerleşkesi ve diğer tüm yerleşkeler içinde değişik fakülte
ve bölümlerin bünyesinde bulunan çok sayıda kantin ve kafeterya
ile öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmesine imkan
tanımaktayız.

Deniz kenarında bulunan Sahil Tesisleri’mizde 350 kişilik restoran ve
kafeterya bulunmaktadır.

Olimpiyat Kafe
Kanuni Yerleşkesi Koru Otel altında bulunan Olimpiyat Kafe kaliteli
hizmet ve kusursuz servis anlayışı ile çok nezih ve dersliklerden uzak
bir ortamda hizmet sunmaktadır.

Kampüs Kafe
Kanuni Yerleşkesinde yeni yapılan çok katlı otoparkın en üst katında
bulunan Kampüs Kafe, kaliteli hizmet ve kusursuz servis anlayışı ile
self-servis hizmeti sunmaktadır.
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Banka, Ptt, Alış-Veriş Hizmetleri
Merkez Kanuni Kampüsü, öğrencilerimizin her türlü banka
hizmetlerinden faydalanabileceği imkanlarla donatılmıştır. Merkez
Kampüs’te çeşitli bankaların üniversite şubesi mevcuttur. Bunların
dışında, kampüs içerisinde değişik yerlerde bulunan kamu ve özel
sektöre ait bankaların ATM makineleri 24 saat süreyle hizmet
vermektedir.
Merkez Kanuni Kampüsü’nde bulunan Çarşı Binası, öğrencilerimizin
her türlü ihtiyacını karşılayabileceği imkanlara sahiptir. Tam donanımlı
bir postane, mesai saatleri içinde her türlü iletişim hizmeti vermektedir.
Çarşı Binası’nda ayrıca iki market, hediyelik eşya-tuhafiye mağazası,
kırtasiye, kitap ve hediyelik eşya satış bürosu, berber, kuru temizleme,
fotokopi birimi, gazete bayii, lokanta ve kafeler mevcuttur.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

/ Lisans Programları

Dinlenmek için geniş imkanlar

www.ktu.edu.tr
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/ Lisans Programları
Karadeniz Teknik Üniversitesi
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KTÜ akılcı, araştırmacı; düşünme, algılama ve sorun çözme
yeteneğine sahip, çağdaş bilgi ile donanmış,
bilgiye ulaşma yollarını bilen kendi kültürünü evrensel değerler
ışığında yüceltme arzusu kazanmış bireyler yetiştirir.”

www.ktu.edu.tr
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/ Lisans Programları

/ Lisans Programları
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kariyer basamaklarında yol rehberin biziz

14
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/ Kütüphane

KÜTÜPHANE

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Üniversitemizin Merkez Kütüphanesi, çağdaş iç ve dış görünümü,
sahip olduğu materyallerin çeşit ve sayısı, nitelikli personeli ve tam
otomasyona geçmiş 7/24 hizmet anlayışı ile ülkemizin örnek kütüphane
lerinden biridir.
Kütüphanemiz; Okuma Salonu, Çalışma Salonu, Süreli Yayın Salonu,
Referans Salonu, Bilgi Tarama Odası, Osman Turan Tarih Araştırmaları
Kitaplığı, Tez Odası ve diğer çalışma birimlerinden oluşmaktadır.
Koleksiyonumuz Türkçe ve yabancı dilde yazılmış 112 binden
fazla fazla basılı kitap, 3 milyondan fazla elektronik kitap,
50.000’den faz la dergiden oluşmaktadır. Ayrıca farklı konu ve
disiplinlerde abone olunan 65 veritabanı (çevrimiçi) ve 1 arayüz
aboneliği ile 56.000 elektronik dergiye erişimimiz mümkündür.
Kullanıcılar abone olunan elektronik yayınları bina içinde kablosuz
İnternet ağına bağlanarak kullanabilecekleri gibi kampüs dışı
erişim hizmetinden yararlanarak da kullanabilmektedirler.

www.ktu.edu.tr
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Erasmus Programı ile 24 ülkede 128 üniversitede,
Farabi Programı ile 92 Üniversitede 815 bölümde ulusal ve
uluslararası hareketlilik...

KTÜ’lü Olmak

Bölüm Değiştirme, Aynı Anda Bir Başka Bölümden
Diploma veya Sertifika Alma İmkanı

Önlisans, Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz isterlerse
Farabi (Yurtiçi Değişim) Programı ile eğitimlerinin bir veya iki
yarıyılını Türkiye’de istedikleri bir başka üniversitede sürdürebilirler.

İlk yılın sonunda akademik ortalaması belli bir seviyenin üstünde olan
öğrencilere, kaydoldukları bölümün ait olduğu fakülte içinde bulunan
ve kendi bölümüyle aynı puan türünde öğrenci alan bir diğer bölüme
geçiş yapma imkanı tanınır.				

Eğitimlerinin bir veya iki dönenimi Avrupa ülkelerinde almak isteyen
başarılı öğrencilerimiz ise Erasmus+ (Yurtdışı Eğitim) Programından
faydalanabilirler. Bu süre zarfında öğrencilerin yurtdışında aldığı
dersler üniversitemizde eşdeğer sayılır.
Erasmus+ Programından farklı olarak hiçbir coğrafi bölge ayrımı
olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsayan
Mevlana Programı da, örgün eğitim programına kayıtlı ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize bir veya iki yarıyıl
farklı bir ülkede eğitim imkanı tanımaktadır.

Herhangi bir lisans programına devam etmekte olan ve bu programda
başarı gösteren öğrencilerimizden dileyenler eş zamanlı olarak ders
alıp, aynı anda iki lisans diploması alabilirler. Bu uygulamaya Çift
Anadal Programı adı verilir.

/ Başarıya Tanınan İmkanlar

Öğrencilere Belirli Bir Dönem Farklı Üniversite
veya Ülkede Eğitim Görme İmkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

BAŞARIYA TANINAN İMKANLAR

Herhangi bir lisans programına devam etmekte olan ve bu programda
başarı gösteren öğrencilerimizden dileyenlere aynı zamanda
ilgi duydukları başka bir bölümden ders alma izni verilir.
Yandal Programını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda başarı
belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir.

www.ktu.edu.tr
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/ Öğrenci Ödülleri / Öğrenci Projerine Destek
Karadeniz Teknik Üniversitesi

ÖĞRENCİ PROJELERİNE DESTEK

Öğrencilerimizin fikirlerini projeye dönüştürmek
üzere onlara proje çeşitliliği hakkında bilgi veren,
proje kültürü, proje yazımı ve yönetimi konularında
danışmanlık hizmeti veren Proje Destek Birimi ve
Teknoloji Transfer Ofisi birimimiz bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ

Üniversitemiz Ödül Yönergesi’nde öğrencilerimize
ayrı bir ödül kategorisi ayrılmıştır. Akademik
başarının yanısıra sanat, kültür, spor etkinlikleri,
kulüp faaliyetleri, toplumsal hizmetler
ödül
değerlendirme kapsamındadır. Her yıl Mayıs ayında
üniversitemizin Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerinde
düzelenen törende ödüller sahiplerini bulmaktadır.

18
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/ Lisans Programları
Karadeniz Teknik Üniversitesi

KTÜ ile geleceği aydınlatan ışık olmak...
20
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Öğrecilerimiz her zaman yönetimde söz sahibidir. Öğrencillerimizin
görüş ve önerilerini yönetime her an ulaştırabilmeleri için düzenli
olarak “Öğrenci Buluşmaları”düzenlenmektedir.

/ Lisans Programları

Üniversitemiz iletişim araçları öğrencilerimizin hizmetindedir.
Üniversitemiz iletişim araçları olarak KTÜ Radyo, KTÜ Web TV
ve KTÜ Gazetesi öğrencilerimizle birlikte yayın hayatına devam
etmektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Söz Öğrencinin

Kentin En İyi Radyosu..106.2

www.ktu.edu.tr
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/ Kişisel ve Mesleki Gelişim
Karadeniz Teknik Üniversitesi

KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM

Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM)
Uzaktan öğretim sistemi, özellikle yetişkin eğitimi ve yükseköğretim
alanında giderek yaygınlaşmaktadır. Bu ihtiyacı dikkate alarak kurulan
KTÜ UZEM toplumu oluşturan bireyler için “yaşam boyu, sınırsız
öğrenme” esasına dayanarak üniversitemizin öğretim elemanlarının
sahip olduğu yüksek bilgi birikimi ve tecrübesini, isteyen herkese
uzaktan öğretim teknolojileri ile ulaştırmaktadır. Bu kapsamda KTÜ
UZEM lisans, önlisans, yüksek lisans ve farklı alanlardaki sertifika
programlarıyla hizmet vermektedir.

Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)
KTÜ-SEM genellikle Üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı
tüm alanlarda, akademik programlar dışında, sürekli olarak verilecek
eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek bunlar aracılığıyla
üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin
gelişmesine katkıda bulunmaktadır. KTÜ- SEM’in değişik alanlardaki
mesleki ve kişisel gelişim eğitim programları ile mezunlarımız bilgilerini
sürekli güncel tutabilir, yeniliklerden haberdar olabilirler.

Kariyer Merkezi
Karadeniz Teknik Üniversitesi KARİYER MERKEZİ, öğrencileri ve
mezunlarının kariyer planlaması yapmalarına destek olarak onları iş
hayatına başarılı bir şekilde hazırlamak amacıyla kurulmuş bir birimdir.
Kariyer günleri, Kariyer Fuarı, Lisansüstü Programları Tanıtım Günleri,
Firmalara Özel Etkinlikler ve Kariyer Danışmanlığı hizmetleri ile
Kariyer Merkezi öğrencilerimizin hizmetindedir.

22
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Karadeniz Teknik Üniversitesi

Geleceğe sunulan en modern eğitim

/ Lisans Programları

KARİYER İMKANLARI

Yabancı Diller Yüksekokulu Kursları
■ YDS (İngilizce)
■ Genel

İngilizce

■ İngilizce Yeterlik (Muafiyet)
■ Akademik Konuşma ve Yazma
www.ktu.edu.tr
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KTÜ YÖS
Yabancı öğrencilere KTÜ’de okuma imkanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu öğrenci Sınavı (KTÜYÖS),
Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu
öğrenci adaylarının girecekleri ve sonuçlarını, Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvururken
kullanabilecekleri bir sınavdır. KTÜYÖS, Karadeniz Teknik Üniversitesi
tarafından yapılmaktadır ve sonuçları iki yıl süre ile geçerlidir.
KTÜ YÖS Türkiye’de Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon;
Azerbaycan’da Bakü; Almanya’da Münih ve Köln; Belçika’da Brüksel; İran’da
Tahran, Tebriz, Urumiye; Suudi Arabistan’da Cidde, Riyad ve Medine; Afganistan’da
Mezar-ı Şerif; Bosna Hersek’de Saraybosna, Gana’da Akra, Kumasi; Güney Afrika
Cumhuriyeti’nde Cape Town, Kazakistan’da Almaata, Kırgızistan’da Bişkek;
Kosova’da Prizren, Makedonya’da Üsküp; Pakistan’da İslamabat; Türkmenistan’da
Aşkaabat’da yabancı uyruklu öğrenci sınavı gerçekleştirmektedir.
www.ktu.edu.tr

KTÜ TÖMER
KTÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ TÖMER), üniversitemizde eğitim
gören yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek üzere faaliyet gösteren bir birimimizdir.

/ Sosyal-Kültürel ve Sportif Hayat
Karadeniz Teknik Üniversitesi
26

SOSYAL-KÜLTÜREL ve SPORTİF HAYAT
Karadeniz Teknik Üniversitesi, sosyal açıdan ülkemizin en önde gelen üniversitelerinden biri olup, öğrencilerin her türlü sosyal, sportif, kültürel
amaçlı ihtiyaçlarını karşılayabileceği çok sayıda olanağa sahiptir.

Sosyal – Kültürel Amaçlı Tesisler
■ Atatürk Kültür Merkezi (1000 ve 250 kişilik ana salon)
■ Prof.Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi (600 ve 250 kişlik ana

salon, 4 seminer salonu, 2 sergi salonu, 1 kokteyl salonu)
■ Sahil Tesisleri

Spor Amaçlı Tesisler
Olimpik yüzme havuzu
m² alana kurulu Hasan Polat Spor Salonu,
1600 m² alana kurulu Fatih Eğitim Spor Salonu
■ KTÜ Stadyumu ve Çim Saha Spor Merkezi
(Satranç, Halk Oyunları Salonu, Dans Salonları, Squash Salonu,
Fitnes salonu, Sauna)
■ 5 minyatür futbol sahası
■ 6 tenis kortu
■ 5 basketbol sahası
■ 2 voleybol sahası
Toplam spor tesis sayısı 33 adet, tesis alanı 32.735,74 m²
■

■ 3000

www.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi

/ Trabzon’da Yaşam

TRABZON’DA YAŞAM

KTÜ’nün her köşesinde sanatın eli var.
www.ktu.edu.tr
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32 bin 700 metrekare alan üzerinde yüzme havuzundan
spor salonuna, tenis kortundan futbol sahasına kadar
33 adet tesiste spor yapma imkanı

www.ktu.edu.tr

Öğrenci Kulüpleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sosyo-kültürel faaliyetler düzenlemek isteyen
öğrencilerimize diledikleri ortam sağlanmakta
ve her türlü destek verilmektedir. Demokratik ve
özgürlükçü bir yaklaşımla oluşturulan bu ortamda,
sayısı 60’ın üzerinde olan öğrenci kulüpleri her yıl
çok sayıda bilimsel, mesleki ve sanatsal etkinlik
gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, öğrencilerimiz
son derece şanslı olup kullanımlarına sunulan
öğrenci kulüpleri binası ile diğer üniversitelerde
okumakta olan arkadaşlarına göre bir adım
öndedirler.

/ Sosyal-Kültürel ve Sportif Hayat

SOSYAL-KÜLTÜREL ve SPORTİF HAYAT

Spor Etkinlikleri
KTÜ’de 32 spor takımı ve 10 spor topluluğu
bulunmaktadır. 33 spor tesisi öğrenciler için daima
kullanılabilir durumdadır.Her yıl değişik branşlarda
geleneksel olarak düzenlenen spor müsabakaları,
öğrencilerimizin yarışmacı ruhunu ön plana
çıkarmaktadır.

www.ktu.edu.tr
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Karadeniz Teknik Üniversitesi

Lisans
Programları

www.ktu.edu.tr
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Bilgisayar Mühendisliği
■ Elektrik - Elektronik Mühendisliği
■ Endüstri Mühendisliği
■ Harita Mühendisliği
■ İnşaat Mühendisliği
■ Jeofizik Mühendisliği
■ Jeoloji Mühendisliği
■ Maden Mühendisliği
■ Makina Mühendisliği
■ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
■

www.ktu.edu.tr

Mühendislik
Fakültesi

www.ktu.edu.tr
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Bilgisayar Mühendisliği
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/ Lisans Programları

kontrolü ve üç boyutlu cisim bilgilerinin ve modellerinin üretilmesi
gibi alanlarda algoritmalar ve uygulamalar geliştirilmektedir. Diğer
yandan, öğrencilerimiz Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer
alan firmalarda staj yapabilmekte ve yarı zamanlı çalışabilmektedirler.

Farabi ve Erasmus gibi öğrenci değişim programları ile yurt içinde
veya yurt dışında önlisans, lisans ya da lisansüstü düzeyindeki
öğrencilerimizin öğrenim faaliyetlerine bir veya iki yarıyıl boyunca yurt
içi veya yurt dışındaki başka bir üniversitede devam edebilmelerine
olanak tanımaktayız. Bölümümüzde araştırma ve uygulama geliştirme
faaliyetleri için hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerine hizmet veren
Bilgisayarla Görü ve Tanıma, Paralel Bilgisayarlar gibi laboratuarlar
bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda, görüntü işleme, bilgisayarla
görü, örüntü tanıma, öğrenme ve yorumlama konuları, geniş ölçekli
paralel hesaplamalar, robot kolu ile robotların temel hareketlerinin

Kariyer
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarının üretim ya da yönetim
aracı olarak bilgisayarların kullanıldığı her ortamda çalışma olanakları
vardır. Eğitim, sağlık, haberleşme, ulaşım, bankacılık, üretim endüstrisi,
savunma sanayi, ticaret ve hizmet gibi birçok alanda faaliyet gösteren
tüm kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilirler. Bu kuruluşlarda
sistem çözümleyicisi, sistem tasarımcısı, sistem programcısı, sistem
değerlendirmecisi, uygulama programcısı, bilgisayar sistem yöneticisi,
veritabanı yöneticisi gibi çeşitli görevler yaparlar

www.ktu.edu.tr

/ Mühendislik Fakültesi

1993 yılında kurulan bölümümüz eğitim-öğretime ilk olarak mühendislik
lisans programı ile başlamış, daha sonra Yüksek Lisans ve Doktora
Programlarımız açılmıştır. Bölümümüzde Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar
Donanımı ve Bilgisayar Bilimleri olarak 3 ana bilim dalı bulunmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
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Elektrik -Elektronik Mühendisliği
36
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KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1969’dan beri eğitim
öğretimini sürdürmektedir. Mezunları yurt içi ve yurt dışında
meslekleri ile ilgili işlerde başarı ile çalışmakta, bulundukları yerde her
zaman üst düzey mühendislik becerileri ile ön plana çıkmaktadırlar.
Bölümümüz, uluslararası standartlarda eğitim kalitesinin sağlanması
için akreditasyon merkezleri tarafından denetlenmektedir.
Washington Accord üyesi MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) ve EUR-ACE (Avrupa

Mühendislik Programları Akreditasyon Kurumu) tarafından bölüm
akreditasyonları onaylanmıştır.
Bölümümüz tarihten gelen birikimi, güçlü akademik kadrosu, derslik
ve 5000 m2 lik laboratuvar altyapısı ile düşlerini gerçeğe dönüştüren
Elektrik-Elektronik mühendisleri yetiştirmeye devam etmektedir.
Farklı konularda yürütülen bu laboratuvarlar; Temel Elektrik ve
Ölçme Lab., Davut Yurttaş PC Lab Elektronik Lab., Lojik Devreler ve
Mikrobilgisayarlar Lab., İletişim (Telekomünikasyon) Lab., Mikrodalga
ve Antenler Lab., Bilgisayar Yazılım (Programlama) Lab., Elektrik
Makineleri Lab., Güç Elektroniği Lab., Güç Sistemleri Lab., Güç
Sistemleri Yazılım Lab., Kontrol Sistemleri Lab., Sürücü Sistemleri Lab.,
Yenilenebilir Enerji Uygulamaları Lab., Endüstriyel Elektronik Lab., Tıp
Elektroniği Lab. olarak hizmet vermektedir.

/ Mühendislik Fakültesi

KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde her yeni mezun bir
sonraki mezunun referansıdır felsefesi ile eğitim öğretim kalitesinin
dünya standartlarında olmasına özen gösterilmekte ve eğitim öğretim
programı değişen dünya koşullarına göre güncellenmektedir. Proje
düşüncesi oluşturma ve gerçekleştirme bilinci verilerek öğrencilerimizin
mezun olduklarında sadece iş arayan değil, kendi işini kurma becerisine
de sahip olmaları sağlanmaktadır. Amaç iyiye değil, her zaman daha
iyiye ulaşmaktır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm öğretim üyeleri güç sistemleri, yenilenebilir enerji, akıllı
şebekeler, kontrol, elektrik makinaları, sürücü sistemler, analog/
sayısal haberleşme sistemleri, hızlı sayısal işaret işleyiciler, mikrodalga
sistemler, işaret ve görüntü işleme, tıp elektroniği, elektronik cihaz
tekniği, sistem modelleme, sistem tanısı ve kestirimi, enerji verimliliği
ve kalitesi gibi pek çok konuda araştırma yapmaktadırlar. Bu konuların
içerikleri gelişen teknoloji ve öne çıkan endüstriyel gereksinimlere
bağlı olarak sürekli bir değişim içerisindedir.

Kariyer
Bölüm mezunları, Türk Telekom, Devlet Su İşleri, Bayındırlık Bakanlığı,
Karayolları, TEDAŞ, TEİAŞ, Aselsan, Devlet Meteoroloji İşleri
Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TRT, GSMS
Şirketleri çoğunluklu olmak üzere otomasyon, bilgisayar ve bilgi işlem
şirketlerinde görev alabilmektedirler
www.ktu.edu.tr
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Endüstri Mühendisliği
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Endüstri Mühendisleri; kalite, verimlilik, esneklik, maliyet faktörlerini
göz önüne alarak üretim ve hizmet sistemlerini tasarlar. Mevcut
sistemleri sürekli iyileştirmek için bilimsel yöntemler sunar. Çalışma
ortamı ve yaşam kalitesini iyileştirmek için çözüm önerileri üretir.
İşletmelerin bütün birimlerinin birlikte hareket etmesine katkı sağlar.
Sorun çözme ve karar vermede bilimsel yöntemleri kullanarak
amaçların daha etkin gerçekleştirilmesini sağlar.
Ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan Karadeniz Teknik
Üniversitesinin sahip olduğu güçlü öğretim alt yapısından yararlanan
bölümümüz, sorgulayan, üreten ve geleceğe ışık tutan mühendisler
yetiştirmek amacıyla öğrencilerine, ileri teknolojilerle donatılmış derslik
ve laboratuvarlarda öğrenim görme imkânı sunmaktadır. Üniversitemiz

bünyesinde faaliyet göstermekte olan çeşitli öğrenci toplulukları
ve kulüpleri öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilmelerine olanak
sağlamaktadır. Bu kulüplerin en aktiflerinden biri olan ve bölümümüz
öğrencileri tarafından kurulmuş Endüstri Mühendisliği Kulübü de
öğrencilerimize teknolojik gelişmeler ve bilimsel çalışmalar hakkında
bilgi edinme, mesleki alanda deneyim kazanma ve alanında uzman
kişilerle tanışma fırsatı vermektedir.

Kariyer
Endüstri Mühendisleri, kamu veya özel sektörde; üretimden finansa,
yazılımdan sağlığa, lojistikten turizme birçok alanda istihdam
edilmektedir. Örneğin özel sektörde; Otomotiv, Tekstil, Endüstriyel
Ürünler, Bilişim, Finans, Danışmanlık, Maden ve Metal Sanayi, Elektrik
Elektronik, Yapı, Gıda, Kimya, Hizmet, Eğitim, Taşımacılık, Hızlı
Tüketim Malları, , Sağlık, Ev Eşyaları, Enerji, Haberleşme gibi alanlarda,
kamuda ise EPDK, BTK, TİB, Rekabet Kurumu, Kalkınma Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB gibi kurumlarda
çalışabilmektedirler.

www.ktu.edu.tr

/ Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği; insan, teknoloji, bilgi, zaman, para, hammadde,
enerji gibi kaynakların verimli kullanımını sağlayan, yapılan işlerin
kalitesini attırmaya yönelik çalışmalarda bulunan çok yönlü ve sektör
bağımsız bir mühendisliktir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
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Harita Mühendisliği
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TÜBİTAK’ın “Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve
Uygulatılması” projesi kapsamında, bölümümüzce hazırlanan proje
kabul edilerek, akademik kadromuzun TÜBİTAK ARDEB projelerinden
yararlanma kapasitesinin artırılması ve hazırlanacak olan Ar-Ge strateji
belgesi, bölüm üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanınırlığına ve
rekabet gücüne yüksek bir katkı sağlayacaktır.
Harita Mühendisliği; arazi çalışmaları yanında, matematik, bilgisayar
uygulamaları ve teknolojiye ilgi duyan, bunlara bağlı olarak tüm

mühendislik çalışmalarının altlığı olan haritayı üreterek hizmet sunan,
ilgilenenlerin severek çalışabilecekleri, uğraş alanları her gün gelişen
ve yenilenen bir alan olmaya devam etmektedir.
Haritacılık çalışmaları, günümüzde, bilgisayar ve uydu teknolojisinin
kullanılmasıyla yüksek doğrulukta ve çok daha hızlı yapılabilmektedir.
Yapay uydulardan alınan gözlem ve görüntülerin analiz edilmesi,
grafik ve grafik-olmayan verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi
ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren
Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları haritacılık çalışmalarına çağdaş
bir boyut kazandırmaktadır.

/ Mühendislik Fakültesi

İlk mezunlarını 1974 yılında veren bölümümüz; deneyimli ve geniş
akademik kadrosu, kendine ait eğitim binası ve günümüz teknolojilerine
göre donatılmış laboratuvar imkanlarıyla teknik bilgi ve uygulamaya
dönük harita mühendisleri yetiştirmektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

Kariyer
Bölüm mezunları harita üreten ve kullanan, özel sektörde; Harita
Mühendislik Büroları, Coğrafi Bilgi Sistemi, Yazılım, Gayrimenkul
Yatırım, İnşaat, Emlakçılık, Madencilik Şirketleri’nin yanı sıra kamu
kurumlarında; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Tapu ve Kadastro, İller Bankası A.Ş., Coğrafi Bilgi
Sistemleri Genel Müdürlüklerinde; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Karayolları, Devlet Demiryolları, Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüklerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Petrol İşleri, Türkiye Elektrik İletim
A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Boru Hatları İle Petrol Taşıma
A.Ş. Genel Müdürlüklerinde; Orman ve Su İşleri Bakanlığının Orman,
Devlet Su İşleri, Meteoroloji Genel Müdürlüklerinde Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığının Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde,
Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Müdürlüğünde ve belediyelerde
çalışabilmektedirler.
www.ktu.edu.tr
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İnşaat Mühendisliği
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Geniş akademik kadrosu, kampüs olanakları, merkezi yerleşim,
sosyal aktivite olanakları, öğrencilerin istedikleri bilgiye rahatça
ulaşabilecekleri internet ve kütüphane olanakları, geniş ve modern
laboratuvar imkanları, MÜDEK ve EUR-ACE belgeleri sayesinde
diplomaların uluslararası denkliğe sahip olması, ulusal ve uluslararası
yarışmalarda alınan üstün başarılar ile birlikte, önemli firma ve
şirketlerden staj ve mezuniyet sonrası çalışma teklifleri, farklı
seçmeli dersler ile birlikte son teknolojik gelişmeleri yakından takip
etme olanakları Bölümümüzü diğer bölümlerden farklı kılmaktadır.

Bölümümüz yaklaşık 2500 m2 kapalı alana sahip Yapı ve Malzeme,
Geoteknik ve Ulaşım, Hidrolik ile Yapı Mekaniği laboratuvarlarına
sahiptir. Yeni bir üniversite veya fakülte olabilecek alana sahip bu
laboratuarlarımız, en son teknolojiye has deneysel alet ve ölçüm
sistemleri ile sürekli gelişim içerisinde olması yanında, ulusal ve
uluslararası birçok projeye ev sahipliği yapmaktadır. Bu projeler
yardımıyla akademik çalışmalarımıza devam ederken aynı zamanda da
bölgenin sorunlarına çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Kariyer

/ Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümümüz 55 yıllık köklü bir eğitim kültürüne
sahiptir. Eğitim misyonumuzun temeli çok yönlü, yaratıcı, analiz eden,
rasyonel düşünen, özgüven sahibi, global boyutta iş yapabilecek,
performans gösterebilecek ve başarıya ulaşabilecek mezunlar
yetiştirmektir. Bu felsefe bölümümüzün ilk kurulduğu yıldan itibaren
devam etmektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm mezunları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı,
Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
İller Bankası, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, belediyelerin Fen İşleri gibi inşaat mühendisliği hizmeti
veren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile müteahhitlik hizmetleri veren
tüm özel sektör kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

www.ktu.edu.tr
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Bölümümüzün öz görüşü, bilimsel kriterlerden ödün vermeden, toplum
ve çevre değerlerine duyarlı ve saygılı, mühendislik ahlakına sahip,
ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki projeler yapabilecek bilimsel
çalışmalara katkı sağlayan mühendisler ve bilim insanları yetiştirmektir.

Bu görevleri layıkıyla yapabilmek için eğitim ve araştırma programları,
alt yapı, öğretim üyesi ve personellerimizi sürekli geliştirmekteyiz.
Lisansüstü eğitimle birlikte nitelikli, özgün ve yenilikçi araştırmalar
yaparak bilimsel gelişmeye, yerbilimleri ile ilgili bölgesel ve ulusal
problemlerin çözümüne katkı sağlamak bölümümüzün öz görevidir.

Kariyer
Bölüm mezunları, MTA, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Demiryolları, Limanlar,
Havaalanları, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Deprem
Araştırma Enstitüsü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma
Dairesi, TÜBİTAK Yer Bilimleri Enstitüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü,
Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, yerel
yönetimler ve özel mühendislik şirketleri ya da bireysel mühendislik
bürolarında çalışabilmektedir.

www.ktu.edu.tr

/ Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği Bölümümüz, Doğu Karadeniz Bölgesinin yeraltı
kaynaklarının araştırılması ve doğal afetlere karşı mücadelede ihtiyaç
duyulan personelin yetiştirilmesi amacıyla kurulan üçüncü en eski
bölümdür. Gelişen bilim ve teknolojiye bağlı olarak bölümümüzde
daha çok sığ ve derin yapıların araştırılması, mühendislik problemleri,
deprem ve heyelanlar ile ilgili sorunların çözümleri, çevre ve arkeolojik
araştırmalar, hidrokarbon arama amaçlı sinyallerin işlenmesi ile ilgili
çalışmalar yapılmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi
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Bölümümüz, uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitimi vererek
her alanda görev alabilecek nitelikli mühendislerin yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Bu bağlamda, geleceğin dünyasında başarı ile görev
alabilecek, ekip çalışmasına yatkın, araştıran, bilgiyi paylaşan, atılımcı,
yaratıcı özellikleri olan, pratik ve hızlı çözüm üretebilen, kendini sürekli
yenileyen, çevreye duyarlı, mesleki ve etik kurallara uyan ve her alanda
bulunduğu topluma liderlik yapacak jeoloji mühendisleri yetiştirmek
amacımızdır.
Matematikten fosil bilime, kimyadan mineral bilime ve fizikten
hidrojeolojiye kadar geniş bir yelpazede eğitim alan Jeoloji
Mühendisleri, yaşamın her kesiminde ihtiyaç duyulan temel mühendislik
bilgileri ile donatılmaktadır. 2010 yılından bu yana MÜDEK ve ACE

Akreditasyonuna sahip olan bölümümüzün eğitim-öğretim kadrosu ve
bilimsel araştırma alt yapısı, mezunlarımızın sadece yurt içinde değil
yurtdışında da iş bulmasını olanaklı kılmaktadır.
Geleceğin dünyasında teknolojinin sürdürülebilmesi için daha fazla
enerji hammaddelerine ve doğal kaynaklara ihtiyacın duyulacak olması,
su kaynaklarının giderek azalması, büyük mühendislik yapılarının
giderek artan şekilde inşa edilmesi, Jeoloji Mühendisliği mesleğinin
gelecekte de önemli meslek grupları arasında olacağını şimdiden
göstermektedir.

Kariyer

/ Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümümüz ülkemizin ve üniversitemizin en
eski ve köklü bölümlerinden biri olup, ülkemizin ilk beş Jeoloji
Mühendisliği Bölümü arasındadır. 2015 yılında eğitim-öğretimde
50. yılımızı kutladığımız Bölümümüzden 1000’in üzerinde Jeoloji
Mühendisi mezun ettik.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Çağdaş ve uluslararası niteliklerde eğitim veren, bilgi üreten,
araştırma yapan ve yayınlayan, özellikle doğal kaynakları araştıran,
doğanın anlaşılmasına katkı sağlayan, toplumun ihtiyaçlarına cevap
veren bölümümüzden mezun olan nitelikli mühendisler zemin
etüd bürolarında MTA, DSİ, TPAO, belediyeler gibi kamu kurum ve
kuruluşlarında iş bulmaktadır.

www.ktu.edu.tr
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Öğrencilerimiz derslerde öğrendikleri teorik bilgileri laboratuvar ve
bilgisayar ortamında uygulama olanağına sahiptirler. Ayrıca ders
kapsamında düzenlenen teknik gezilerle öğrencilerimize gerçek
çalışma koşullarını gözlemleme fırsatı da sunulmaktadır.
Bölümümüz eğitim programı ulusal ve uluslararası kuruluşlarca
onaylanmış olup yetiştirdiğimiz Mühendisler sektördeki geniş faaliyet
alanlarında mesleklerini sürdürmektedir. Son 10 yılda 1 DPT, 7 TÜBİTAK
projesi ve çok sayıda BAP projesi ile yaklaşık 2 000 000 TL araştırma
bütçesi ile bölümümüz Türkiye’de uluslararası yayın performansı en
yüksek 5 Maden Mühendisliği Bölümü arasında yer almaktadır.

Kariyer
Bölümümüz mezunları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye
Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Eti Holding,
Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Maden
Dairesi ve değişik madencilik faaliyetlerini kapsayan özel sektörlerde,
Serbest Mühendislik ve Müşavirlik hizmetleri, Mermer işletmeciliği,
Kömür madenciliği, Taş ocağı işletmeciliği, Tünel açma faaliyetleri,
Delme-patlatma uygulamaları, Metalik cevherler, Çimento sanayi,
Cam sanayi, Seramik sanayi, Kimya kuruluşları, Endüstriyel hammadde
üreten işletmelerde çalışabilmektedirler.

www.ktu.edu.tr

/ Mühendislik Fakültesi

1991 yılında kurulmuş olan Maden Mühendisliği Bölümü, laboratuvar
olanakları, uygulama ve destekli eğitim-öğretim imkanları ve yetkin
kadrosu ile kaliteli bir mühendislik eğitimi sunmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi
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Endüstri
Mühendisliği
Makine Mühendisliği
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ve Akreditasyon Derneği tarafından 2008 - 2017 yılları için akredite
edilmiştir. Bölümümüzde birinci ve ikinci öğretim olmak üzere, iki lisans
programı paralel olarak sürdürülmektedir. İngilizce Hazırlık Sınıfı olan
birinci öğretim lisans programında derslerin %30’u İngilizce olarak
verilmektedir.

Kariyer
Bölümümüz bünyesinde Termodinamik, Malzeme Bilimleri,
Konstrüksiyon ve İmalat, Makina Teorisi ve Dinamiği, Mekanik,
Otomotiv ve Enerji anabilim dalları bulunmaktadır. Eğitim-öğretim
ve bilimsel araştırmanın kalitesinin yükseltilmesine ve sürekli
iyileştirilmesine yönelik olarak başlatılan ve sürdürülen akreditasyon
çalışmaları sonucunda, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme

Bölüm mezunlarının özel sektörde ısıtma-soğutma, havacılık, otomotiv,
enerji gibi sektörlerde araştırma, tasarım, ürün geliştirme, üretim, kalite
kontrol, proje hazırlama ve danışmanlık gibi birçok faaliyet alanı vardır.
Bunun yanı sıra kamu kurumlarında mühendis ve uzman kadrolarında
da yaygın iş imkanları vardır.

www.ktu.edu.tr

/Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan bölümümüz, 1963 yılında
Makina-Elektrik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1969-1970 eğitimöğretim yılında lisans, 1980-1981 eğitim-öğretim yılında lisansüstü
faaliyete başlayan bölümümüz, ülkemizin en eski üçüncü makina
mühendisliği bölümü olma özelliğine sahiptir ve 4000’den fazla mezun
vermiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi
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Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
52
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çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz,
bilim literatürüne katkı sağlayan endüstrideki problemlere çözüm
oluşturan TÜBİTAK ve üniversite bilimsel araştırma projeleri ile hem
teknik olarak hem de maddi olarak desteklenme imkânı bulmaktadır.

Bölümümüz öğrencileri verilen eğitimle, malzemelerin kullanım
ömürleri, üretimi, özellikleri ve içyapıları arasındaki ilişkiye vurgu
yaparak ve bu konuların tümünü bir arada düşünerek sahibi
olacakları mesleğin bütün mühendislik dallarındaki mesleklerle ilişkili
olduğu bilincine sahip; rekabetçi, çevreci, mesleğine bağlı, kaliteyi
arayan, sürekli öğrenmeye istekli olacak şekilde yetiştirilmektedir.
Öğrencilerimiz bilim ve sanayideki gelişmeleri ileri malzeme
teknolojilerine uygulayabilecekleri altyapı imkanları ile uluslararası
geçerliliğe sahip diploma almaktadır. Genç ve dinamik bir akademik
kadro ile Türkiye ve Dünyadaki Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümleri yayın ortalamasının üzerinde yayın ve bilimsel proje

Kariyer
Mezunlarımız mühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak malzeme
seçme, önerme ve kullanımının denetimi gibi görevlerinin yanı sıra özel
amaçlara yönelik malzeme tasarımı, araştırma-geliştirme, üretim ve
planlama süreçlerinde demir-çelik ve demir-dışı metal üretim, döküm,
seramik, polimer, kompozit, metal şekillendirme, yarı-iletken, yüzey
işlemleri ve kaplama, savunma, makine, otomotiv, uçak ve gemi imalat
sanayileri ile elektrik-elektronik ve biyomedikal, kaynak sektörü, kalite
kontrol, gözetim ve tahribatsız muayene gibi birçok sanayi dalında
faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışabilecekleri
gibi kendi işlerini kurma imkânına da sahiptirler.

www.ktu.edu.tr

/ Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, mühendisliğin disiplinler arası bir
kolu olarak mühendislik malzemelerinin tasarlanması, geliştirilmesi,
üretilmesi ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik
ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi
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Yerleşke yapısının getirdiği pek çok fiziksel ve sosyal olanaklardan
yararlanan bölümümüz, teknolojik donanımlı derslikler ve atölyelerin
yanında çok amaçlı kullanıma elverişli Mimarlık Laboratuvarı ve
Bilgisayar Laboratuvarına sahiptir.Öğrencilerin günümüz yarışma
ortamında rekabette güçlü ve donanımlı duruma gelmesi, teknik ve
estetik yönden kendisini geliştirmesi ve yetiştirmesi açısından özgün
eğitime sahip KTÜ Mimarlık bölümü diğerlerinden ayrılmaktadır.
Özellikle stüdyo derslerinde öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki
diyalog daha kuvvetlidir.Bölümümüz akademik alanda ve yarışma

projelerinde bir çok başarıya sahiptir. Bölümümüz akademik alanda ve
yarışma projelerinde birçok başarıya sahiptir. 2014-2015 yıllarındaki
başarılarından bazıları;
■ Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü”nü Sosyal bilimlerde
“Mimarlık Düşüncesinin Retorik İnşası: Usûl-i Mimâri-i Osmânî” başlıklı
doktora teziyle bölümümüz hocalarından Yrd. Doç. Dr. Serap DURMUŞ
almıştır.
■ 2015 yılında Rönesans Holding tarafından düzenlenen “Ulusal
Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Öğrenci Yarışmasında Mimarlık
Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Merve Meryem ULUSOY,
Esma GÜNEGÜL, Merve YADİGAROĞLU, İsa SAĞIR ve Muhammed
AKBULUT’tan oluşan Hematit Grubu mansiyon ödülü almıştır.

/Mimarlık Fakültesi

1963 yılında kurulan bölümümüz, farklı anabilim dallarını içinde
barındıran güçlü akademisyen kadrosuyla kaliteli eğitim veren
Türkiye’nin sayılı köklü mimarlık bölümlerinden biridir.Bina Bilgisi, Yapı
Bilgisi, Şehircilik, Restorasyon ve Mimarlık Tarihi Anabilim Dallarından
oluşan bölümümüz; insan, yapı, çevre ilişkileri alanında bilgi üretmeyi,
düzenlemeyi ve bu bilgileri tasarım, organizasyon, uygulama,
danışmanlık etkinliklerinde kullanmayı amaçlayan mimarlık anlayışına
yönelik eğitim vermektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

MİMARLIK

Kariyer
Bölüm mezunları, ağırlıklı olarak özel sektörde çalışmaktadır. Bunun
yanında, kamu kuruluşlarında iş bulma olanakları da bulunmaktadır.
Uygulama ağırlıklı meslek yaşamını seçen mezunlar, bürolarda ya da
şantiyelerde çalışabilmektedir.

www.ktu.edu.tr
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1993 yılında kurulan ve ülkemizin en eski İç Mimarlık Bölümlerinden
biri olan bölümümüzde işlevsel, simgesel, tinsel, estetik konforlu iç
mekanların yaratılması için nitelikli, uzman, çağın gereksinimlerini iyi
bilen, gelişmeleri takip eden, mekan sorunlarına ekonomik ve çağdaş
gereksinimler üreten iç mimarlar yetiştirilmektedir. Çeşitli alanlarda
uzmanlaşmış öğretim elemanlarından oluşan zengin akademik kadroya
sahip olan bölümümüzde dersleri destekleyici olarak öğrencilerimizin
sektörde çalışan profesyonellerle çalışmasını sağlayan atölye çalışmaları,
seminerler, şehir içi ve şehir dışı teknik geziler, sergiler, beden dili, oyun
ve drama etkinlikleri düzenlenerek bilgi ve beceri bakımından son derece
donanımlı öğrenciler yetiştirilmektedir.

Başarılar

Tuğçenur Metin’in olduğu ekip Birincilik Ödülü kazanmıştır.
■ 2014 yılı Autodesk Design Next Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması’nda
Betül Akgül Akademik Danışmanlığında Serap Yıldırım ve Muhammed
Cemal Kömeç Ürün Tasarımı Kategorisinde Mansiyon Ödülü kazanmıştır.
Bunun yanında bölümümüzde başta İç Mimari Proje dersleri olmak üzere
pek çok ders kapsamında (İç Mimari Proje III dersi kapsamında “Karfo
Fotoğraf Stüdyosu Tasarım Yarışması”, Kent Mobilyası Tasarımı dersi
kapsamında “Simge ve İmge ile Anlatılan Tarih Konya/Sille Tasarım
Yarışması, gibi) çeşitli tasarım yarışmaları düzenlenmektedir.

Kariyer
Bölüm mezunları belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler gibi kamu
sektöründe, çeşitli iç mimarlık, mimarlık, tasarım büro ve şirketlerinde,
çeşitli mobilya tasarlayan ve pazarlayan kuruluşlarda, banka ve mağaza
gibi şube sistemiyle çalışan kurumların merkezlerinde “İçmimar” olarak
çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımızın bazıları ise kendi tasarım
bürolarını oluşturarak mesleğini icra etmektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

İç Mimar, mekan sorunlarını alışılmış biçim ve yaklaşımların ötesinde
araştıran, mekan ve donatı tasarımını gözeterek malzeme ve teknoloji
alanındaki gelişmeleri yeni gelişmelere çağdaş ve ekonomik çözümler
getiren meslek adamıdır.

/ Mimarlık Fakültesi

İÇ MİMARLIK

Bölümümüz öğrenci ve akademisyenleri çeşitli alanlarda pek çok ulusal
yarışmalara katılmakta ve derece almaktadırlar.
■ 2005 yılı MOSDER Ev Mobilyasında Yeni Tasarımlar Yarışması Yatak
Odası Kategorisinde Aylin ARAZ Mansiyon Ödülü kazanmıştır.
■ 2005 MOSDER Ev Mobilyasında Yeni Tasarımlar Yarışması Yemek Odası
Kategorisinde Dilara EYÜBOĞLU ve Şebnem ERTAŞ Üçüncülük Ödülü
kazanmıştır.
■ 2006 Kalesinterflex Ulusal Tasarım Yarışması’nda Selami YILMAZ
Birincilik Ödülü kazanmıştır.
■ 2007 yılında Başakşehir Kent Merkezi II Kademeli - Ulusal Kentsel
Tasarım Proje Yarışması’nda Prof. Dr. Gülay Usta, H. Emre Engin ve
Armağan Seçil Melikoğlu’nun olduğu ekip Birincilik Ödülü kazanmıştır.
■ 2014 yılı DASK-Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nda
www.ktu.edu.tr
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2003 yılında kurulan Bölümümüzün temel ilkeleri; planlama alanındaki
bilimsel, etik ilkelere bağlı, ülke menfaatleri ve toplum yararını
göz önünde tutan, teknolojik gelişmelere açık olmaktır. Bu ilkeler
doğrultusunda eğitim misyonumuz; öğrencilere yerleşmeleri ve
yerleşme sistemlerini anlama ve planlama konusunda yeterli kavrayış
becerisi kazandırmak, öğrencilerin yaşanabilir çevreler yaratmaya
yönelik anlayış, bilgi ve teknik beceriler geliştirmelerini sağlamaktır.
Uygulama ağırlıklı eğitim sürecine sahip olan programımız, farklı
ölçeklerde yürütülen çalışmalarla üst ve alt ölçek mekân anlayışını
geliştirmeyi hedeflemektedir.

Başarılar
Türkiye Planlama Okulları Birliği, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması (2013-2014)’nda bölümümüz
öğrencilerinden Merve ÖZEN’in “Kırsal Temelli Stratejik Turizm Planı:
Uzungöl Örneği” isimli projesi 1.lik ödülüne layık görülmüştür.

Kariyer
Bölüm Mezunları, belediyeler başta olamk üzere Bayındırlık ve İskan,
Çevre, Kültür ve Turizm, Sanayi, Ulaştırma Bakanlıkları, Başbakanlık
Devlet Planlama Teşkilatı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, İller
Bankası, KOSGEB, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, Yüksek Teknoloji
Enstitüleri gibi kurumlarda mesleklerini uygulayabilecekleri gibi
serbest şehircilik bürolarında kendi adlarına ya da teknik eleman olarak
çalışabilirler.

www.ktu.edu.tr
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Şehir Planlama, ülkesel ölçekten mahalle ölçeğine kadar, ekonomik
verimliliği yükselten fiziksel ve mekânsal düzenlemelerde bulunduğu
gibi, toplumun sosyal ve kültürel kimliğini ifade edebileceği,
sürdürülebilir mekânlar da yaratmayı amaçlamaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi
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Enerji Sistemleri Mühendisliği
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Enerji Sistemleri Mühendisleri yenilenebilir, nükleer, termik, hidrolik
gibi enerji kaynaklarının daha verimli ve etkili kullanılması için gereken
teknolojilerin geliştirilmesi, üretimde kullanılan gerekli araç, sistem ve
tesislerin işletilmesi ve bölgesel, ülkesel veya global düzlemde enerji
kaynakları arasındaki dengenin kurulması gibi birçok konuda görev
almaktadırlar.
Alanında uzman genç ve dinamik bir akademik kadro sahip olan Enerji
Sistemleri Mühendisliği Bölümümüzde geniş kapsamlı ve uygulamalı
eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır.

Kariyer
Bölüm mezunlarımız Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA),
Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), Elektrik Üretim A.Ş.
(EÜAŞ), Bor Enstitüsü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Türkiye
Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Devlet
Su İşleri (DSİ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ), Türkiye Petrolleri
Arama Ortaklığı, Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türk
Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ), Türkiye Atom Enerjisi Araştırma
Kurumu (TAEK), BM Hidrojen Enstitüsü, TCDD, Taş Kömürü, vb. gibi
kamu kurumlarında, enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm özel
sektör alanlarında çalışabilirler. Pedagojik eğitim almaları halinde
mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek,
Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde “Teknik
Öğretmen” olarak, görev yapabilirler.

www.ktu.edu.tr
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Enerji Sistemleri Mühendisi, her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli,
düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye
sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan,
projelendiren, uygulayan ve bu konuda strateji geliştiren kişidir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
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Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümlerinin
müfredatlarından farklı bir yapıya sahip olan bölümümüz,
öğrencilerinin uygulama becerilerini geliştirmesine ve pratik bilgilerinin
artmasına yönelik bir misyon belirleyip o doğrultuda bir çalışma
sistemini benimsemiştir. Bundan dolayı teorik dersler açısından diğer
mühendislik bölümlerine eşdeğer bir müfredata sahip olmakla birlikte
uygulama becerisi ve pratik bilgi edinme amacıyla toplam 60 günlük
yaz stajı ve ayrıca 14 haftalık işyeri eğitimine yer verilmektedir.

Bölümümüz, malzeme, geoteknik, ulaştırma ve hidrolik bilim dalları ile
alakalı laboratuvarlar, bilişim laboratuvarı, teknik çizim salonu gibi her
türlü teknik donanıma sahiptir.

Kariyer
İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olanlar için iş olanakları
neredeyse sonsuzdur. Bunlar isterlerse kendi özel iş olanaklarını
yaratırlar, isterlerse de yurt içinde ya da yurt dışında iş yapan yerli ya
da yabancı inşaat firmalarında görev yapabilmektedirler.

www.ktu.edu.tr
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2011 yılından itibaren öğrenci alan bölümümüzde mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumları (MTOK) için özel kontenjan bulunmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
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Bölümümüz teknik alt yapı açısından üstün olanaklara sahiptir.
Yazılım Mühendisliği Programının yürütülebilmesi için gerekli olan
ve genel amaçlı kullanılan bilgisayar, ek olarak Mobil Uygulamalar
Laboratuvarı, Grafik Laboratuvarı, Görüntü İşleme Laboratuvarı,
Donanım Laboratuvarı, Yazılım Test Laboratuvarı ve Sun Solaris/Unix/
Linux Laboratuvarı da bulunmaktadır.

Müşteriden gelen talebe göre analiz ve tasarım yapar. Program yazar
ve test eder. Yazılım sorunsuz şekilde hazırlandıktan sonra, yönergesini
hazırlayarak kullanıcıların eğitilmesini sağlar.

Kariyer

Türkiye’de yazılım mühendisliği bölümü, 3 tanesi devlet üniversitesi
olmak üzere, toplam 16 üniversitede bulunmaktadır. Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde bulunan Yazılım
Mühendisliği Bölümü, bir teknik üniversite bünyesinde bulunması
açısından Türkiye’de ilk ve tektir.

/ Of Teknoloji Fakültesi

Yazılım mühendisi, başta uzay ve savunma teknolojileri, bankacılık,
otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda
kullanılan bilgisayar sistemlerine, yazılım tasarımını hazırlayan,
sisteme entegre işlemini gerçekleştiren ve uygulamasını yapan kişidir.
Yazılım mühendisleri, hazırlanacak yazılımla ilgili müşteri ilişkilerini
kurar.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Yazılım mühendisleri, sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım
mühendisi, web tasarım ve programlama uzmanı, bilişim teknolojileri
uzmanı ve uygulama programcısı olarak başta savunma sanayi,
bankacılık, tıp, ulaştırma, perakende, havacılık, oyun, hizmet ve üretim
sanayi olmak üzere her türlü özel veya kamu kuruluşlarının çeşitli
bölümlerinde çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca eğitim formasyonu
alan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı teknik, endüstri meslek,
Anadolu meslek liselerinde ve mesleki eğitim merkezlerindeki ilgili
bölümlerde “Teknik Öğretmen” olarak görev yapabilmektedirler.

www.ktu.edu.tr
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Biyoloji Bölümümüz, toplumun ve bilim dünyasının temel ilkelerini
benimsemiş, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yaşam bilimleri
alanında hem teorik hem de uygulama bilgileriyle donanmış, etik
değerlere bağlı, farklılıklara saygılı, çağın gereklerine uygun araştırma

olanaklarını kullanarak bilginin üretilmesi ve uygulanmasını görev
edinmiş, toplumun ihtiyaçlarına uygun bilimsel düşünceye sahip,
özgüvenli ve girişimci niteliklerde biyologlar yetiştirmeyi amaç
edinmiştir. Bölümümüzün ders programının farklı ilgi alanlarına yönelik
içerikte olması, mezunlarımızın gerek kamu gerekse özel sektörde
istihdam edilmesi bakımından önemli bir avantajdır.

Kariyer
Bölümde verilen Eğitim-Öğretim, mezunlarının formasyon itibariyle
gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde istihdam edilmelerini
sağlayıcı niteliktedir. Mezunlarımız Sağlık, Tarım ve Köy İşleri, Milli
Eğitim ve Çevre bakanlıklarında görev alabilmektedirler. Buna
ilave olak özel sektörde laboratuvarlarda, enzim üreten firmalarda,
kliniklerde ve ilaç firmalarında çalışabilirler.

www.ktu.edu.tr
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Türkiye’deki Biyoloji Bölümleri arasında ilk akredite olan ve gerek
eğitim-öğretim gerekse bilimsel araştırmalar açısından ilk 10 içerisinde
yer alan Bölümümüz, tüm organizmaları kapsayan makroskobik
boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar,
canlıların yapı ve fonksiyonlarını, gen mühendisliği ve biyoteknoloji
gibi alanları da kapsayacak şekilde hayatın gizemlerini araştıran ve
eğitim veren, alanlarında uzman öğretim üyeleriyle, son teknolojilerle
donanmış mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, zooloji, botanik ve bitki
biyokimyası-fizyolojisi laboratuvarlarıyla faaliyet göstermektedir.

/ Fen Fakültesi

BİYOLOJİ
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Vizyonumuz Ulusal ve uluslararası platformlarda kaliteden ödün
vermeyen yüksek nitelikli ve ilkeli öğretim üyesi kadrosuna sahip,
çalışma koşullarını iyileştirerek eleman ve öğrencilerin verimliliğini
artıran, üstün nitelikli ve her platformda rekabete açık iddialı
öğrenciler yetiştiren, mezunlarını tercih edilenler grubunda üst
sıralara yerleştiren, ülkemizin ve dünyanın önemli sorunlarına
yönelik araştırma konularına ağırlık veren, ulusal ve uluslararası
ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile
ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan uluslararası akredite
kuruluşlarınca akredite edilecek bir bölüm olmaktır.
Bölümümüzde lisans derslerine destek olarak Fizik-I, Fizik-II,
Optik, Elektronik, Modern Fizik, Atom ve Çekirdek Fiziği öğrenci

laboratuvarları mevcuttur. Ayrıca akademik araştırmalar için hizmet
veren Katıhal Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Düşük Sıcaklık Fiziği,
İnce Film Kaplama, Radyasyon ve Çevre Fiziği, Sol Jel, Spektroskopi
Araştırma Laboratuvarları mevcuttur

Kariyer
Bölüm mezunları aldıkları geniş içerikli eğitim sonucu, akademik
yaşamı seçebildikleri gibi; formasyon derslerini aldıktan sonra
öğretmen olarak resmi ve özel eğitim kurumlarında, çeşitli kamu
kurumlarında, araştırma-geliştirme merkezlerinde, elektronik ve
savunma sanayi alanında çalışan kuruluşlarda, tıp merkezlerinde,
bilgisayar firmalarında, teknik cihazların satış ve servis şirketlerinde,
bankalarda, TÜBİTAK Araştırma Merkezlerinde, Ulusal Meteoroloji
Enstitüsünde, Atom Enerjisi Kurumunda, Aselsan’da, Roketsan’da,
çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız gerekli eğitimleri alarak iş
güvenliği uzmanı da olabilmektedirler.
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Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bölümümüz, 1963 yılında kurulmuş ve kurulduğu yıldan günümüze
birçok Fizik Lisans ve Fizik Mühendisileri mezun etmiştir.

/ Fen Fakültesi
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Kimyager maddeyi atom ve molekül düzeyinde inceleyen, tanımlayan,
üretebilen ve değiştirebilen, mesleğiyle ilgili kamu, özel ve hizmet
sektörü ile endüstri dallarının işletme ve laboratuvarlarında çalışan,
araştıran, sanayileşmiş ülkelerin en çok ihtiyaç duydukları elemandır.
Bunun yanında işletmeye girecek her türlü hammadde ve işletmede
oluşan ürün ve ara ürünlerin kalite kontrolünü yapan, üretimde
karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirebilen
işletmenin akışına katkı sağlayan ve üretimin daha ekonomik
gerçekleşmesine çözümler üretmek üzere laboratuvar ya da pilot

tesis düzeyinde AR-GE (Araştırma geliştirme) çalışması ve yenilikçilik
yapabilecek niteliktedir.

Kariyer
Kimya bölümü mezunları, kimya endüstrisinin en çok tercih ettiği
mezunlar arasında yer almaktadır. Çeşitli maddelerin yapılarını
araştıran ve insanların yararına istenilen özellikte saf ya da karışım
halinde maddeler üreten kimyagerler; petrol ürünleri, kimyasal madde,
ilaç, boya, gıda, kağıt, plastik, temizlik malzemeleri, kozmetik, gübre
sanayi, tekstil, gaz sanayi gibi alanlarda doğrudan; makine, maden gibi
alanlarda dolaylı olarak iş imkanına sahiptirler. Kalite kontrol, AR-GE,
üretim, teknik yönetim, sorumlu müdürlük başlıca çalışma sahalarıdır.
Kimya alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyanlar üniversiteler ya da
gıda analiz, su ve atık su analiz, çevre analiz ve biyokimya laboratuvarları
gibi araştırma laboratuvarlarında da çalışma olanağı bulabilirler. Ayrıca
kimyagerler Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında ilköğretim okullarında
ve liselerde öğretmenlik yapabilecekleri gibi yüksek lisans ve doktora
çalışmaları ile akademik kariyer yapabilirler.
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1969 yılında lisans eğitimine başlayan bölümümüz, sunmuş olduğu geniş
imkanlarla hem eğitim–öğretim hem de araştırma faaliyetleri yönünden
üniversitemizin önemli bölümleri arasında yer almaktadır. Sahip olduğu
mevcut altyapıyla, modern öğrenci ve araştırma laboratuvarlarıyla,
bilgisayar destekli amfi ve derslikleriyle oldukça iyi bir donanıma
sahiptir. Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve
Organik Kimya bilim dallarında yapılan bilimsel araştırmalar, projeler,
lisansüstü çalışmalar ve yetiştirilen bilim insanlarıyla da ülkemiz için
önemli bir değerdir.

/ Fen Fakültesi

KİMYA
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İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
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İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümümüz, 1993 yılında Fen Fakültesi
bünyesinde kurulmuş, 1994-1995 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında
öğrenci kabul etmeye başlanmıştır. Bölümümüzde lisans, yüksek lisans
ve doktora programları mevcuttur.

of Technology, Macaristan/ Esterhazy Karoly Foiskola, Slovakya/
Comenius University in Bratislava’dır. Bölümümüzün akreditasyon
çalışmaları devam etmektedir.

Kariyer
Bölümümüzün diğer istatistik bölümlerinden farkı, okutulan tüm
istatistik derslerine ek olarak bilgisayar bilimleriyle ilgili derslere daha
fazla zaman ayrılmasıdır. Bu dersler özellikle istatistiğin bilgisayar
alanında nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümümüzün Erasmus adı altında
işbirliği yaptığı ülkeler ve üniversiteler Avusturya/ Vienna University

Bölüm mezunları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,
PTT, Türk Telecom, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama
Teşkilatı, Devlet Su İşleri gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, bilgi
işlem merkezleri ve bilgisayar yazılım şirketlerinde, araştırmacı olarak
üniversitelerin istatistik ve bilgisayar birimleri, enformatik, matematik,
işletme, ekonometri gibi bölümlerinde çalışabilmektedirler.

www.ktu.edu.tr
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İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
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Özellikle bilgisayar teknolojisinde meydana gelen büyük gelişmeler
yeni matematiksel disiplinlerin doğmasına yol açmıştır. Bu nedenle
matematiği bilen, anlayan ve yorumlayan insanlara gereksinim
duyulmaktadır.
Her yıl yaklaşık 100 öğrenci aldığımız bölümümüzün zorunlu ve seçmeli
derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler
“Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Lisans Diploması” ile
“Matematikçi” unvanını alarak mezun olurlar. Başarılı öğrencilerimize
ayrıca ilgi duydukları başka bir alanda bilgilenmeleri ve eğitimlerini
sağlamaları amacıyla diğer disiplinlerden ikinci bir Ana dal veya Yan dal
eğitimi alabilme imkanı sunuyoruz.

Lisans programımız, teorik matematik bilgisinin yanında teorik
bilgiyi uygulamaya yönelik olup günlük, öğrencilerimizin hayatta
karşılaşabilecekleri problemlere matematiksel yöntemleri temel alan
çözümler üretmelerini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

Kariyer
Matematik lisans programı mezunları, ortaöğretim alan öğretmenliğinin
tezsiz yüksek lisans programını da bitirdikleri taktirde, ortaöğretim
kurumlarında ya da özel dershanelerde matematik öğretmeni olarak
çalışabilirler. Ayrıca, ilgili bakanlıkça yeterli sayılacak düzeyde dersler
aldıklarını kanıtladıkları takdirde, Matematik Bölümü mezunları,
astronomi ve uzay bilimleri, istatistik ve araştırma teknikleri
alanlarında çalışabilmekte, öğretmenliğe de atanabilmektedirler. Milli
Eğitim Bakanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü, DSİ, MTA, TEDAŞ gibi
kamu kurum ve kuruluşlarının ve bankaların bilgisayar merkezlerinde
programcılık, kontrolörlük ve hesap uzmanlığı mezunlarımızın
çalışabileceği diğer iş kollarıdır.

www.ktu.edu.tr
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Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı ilerleme, her alanda yeni bilgi,
beceri, teknik ve teknolojik araçları gündeme getirmektedir.

/Fen Fakültesi
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Tıp Fakültesi

84
www.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi

/ Lisans Programları

Fakültemizde tıbbi beceri ve multi-disipliner öğrenci laboratuarı ile sosyal
ve bilimsel çalışmalar yapan öğrenci dernekleri ( Bilimsel Araştırma
Topluluğu BAT, TurkMSIC ) bulunmaktadır. Hastanemizde, Anabilim
Dallarımıza ait servisler, yoğun bakım üniteleri, koroner yoğun bakım,
teşhis ve tedavi üniteleri (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans,
anjiyografi, PET, ultrasonografi, EEG, EMG, endoskopi, taş kırma, Fizik
tedavi ve rehabilitasyon üniteleri, bronkoskobi vb.) radyoterapi, kemik
iliği nakli merkezi ve diyaliz üniteleri, ayrıca multi-disiplinler hizmet
veren acil servis, cerrahi yoğun bakım ve reanimasyon üniteleri de
mevcuttur.Temel amacımız, ürettiği teknoloji ve bilimsel araştırmalarıyla
öne çıkan, verdiği eğitim ve sağlık hizmetleriyle model oluşturan, ulusal
ve uluslararası saygınlığa sahip bir kurum olmaktır.

Tıp Fakültesi eğitimi boyunca uygulanan amaç ve hedefler, öğrencilerin
değerlendirilmesi, öğrenciler, program değerlendirme, öğretim
elemanları, eğitsel kaynak ve olanaklar, yönetim ve yürütme, sürekli
yenilenme ve gelişim gibi pek çok kriter bakımından değerlendirilen
fakültemiz 2013 yılında aldığı “Akreditasyon Belgesi” ile dünyada
tanınan tıp eğitimi veren ve ülkemizde akredite olan fakülteler arasına
girmiştir. Misyonumuz, yaşam boyu öğrenme ve öğretme ilkesini
benimsemiş, uluslararası yetkinliğe sahip, nitelikli hekimler yetiştiren,
sürdürdüğü eğitim ve sağlık hizmetlerini daha üst seviyeye ulaştıracak
AR-GE ve teknoloji üretim faaliyetlerinde bulunan, topluma ve bilime
katkı sağlayan araştırmalar yapan, uluslar arası standartlarda, ileri
düzeyde sağlık hizmeti sunan bir kurum olmaktır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesinin 6. Fakültesi olarak 1973 tarihinde
kurulan fakültemizde, lisans ve lisansüstü düzeyde Sağlık Bilimleri
Enstitüsüne bağlı olarak lisans eğitimi vermekteyiz. Fakültemiz Temel
Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere üç
bölümden oluşmaktadır.

/ Tıp Fakültesi

TIP FAKÜLTESİ

Kariyer
Bölüm mezunlarımız mesleklerini pratisyen hekim olarak
yürütebilecekleri gibi, mecburi hizmet sonrası özel sektöre ait kurum
ve kuruluşlarda da iş bulma olanağına sahiptirler. Ayrıca TUS sınavını
kazanarak mesleklerinde ihtisas sahibi de olabilirler.
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Diş
Hekimliği
Fakültesi
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Diş Hekimliği Fakültesi
88
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/ Diş Hekimliği Fakültesi

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fakültemizde en gelişmiş yöntem ve tekniklerin ışığında ülkemiz
insanının ağız sağlığı gereksinimlerini karşılayabilecek, yeniliklere
açık, mesleki etiğine ve hasta haklarına saygılı, sorumluluk sahibi diş
hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirilir.
Fakültemiz kliniklerinde 126 diş üniti, 1 Araştırma Laboratuvarı,
50 kişi kapasiteli fantom laboratuvarı ve derslikler bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz 4 ve 5. Sınıfa geldiklerinde öğretim üyelerinin eşliğinde
ve çağdaş donanıma sahip modern kliniklerimizde her türlü diş tedavi
işlemlerini gerçekleştirerek stajlarını tamamlamaktadırlar.

Başarımız ve Farkımız
Ülkemizde simultane demo görüntüleme sistemine sahip fantom
laboratuvarı ilk KTÜ Diş Hekimliği Fakültesinde açılmıştır.
■ Dental tomografi ve dijital radyografi üniteleri, sert ve yumuşak
doku lazer cihazlarının bulunduğu lazer kliniği, mikroskop altında
endodontik tedavilerin yapıldığı mikro-endodonti kliniği gibi sahip
olduğumuz bir çok özelliğimiz bizi diğer diş hekimliği fakültelerine göre
avantajlı duruma getirmektedir.
■

Kariyer
Mezunlarımızın büyük bir çoğunluğu Sağlık Bakanlığı bünyesindeki
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde veya devlet hastanelerinde göreve
başlarken, bir kısmı özel muayenehanelerinde çalışmaktadır. Yine bir
çok mezunumuz ülkemizdeki farklı üniversitelerde diş hekimliğinde
uzmanlık yapma hakkı kazanmıştır.

www.ktu.edu.tr
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Eczacılık
Fakültesi
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Karadeniz Teknik Üniversitesi

/ Lisans Programları

Eczacılık Fakültesi
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Karadeniz Teknik Üniversitesi

/ Lisans Programları

2012 yılından bu yana donanımlı ve dinamik bir akademik kadroyla
hem lisans hem de lisansüstü düzeyde eğitim veren Fakültemiz; Temel
Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi
olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Eczacılık eğitimi, 5 yıllık bir programdan oluşmaktadır. 10 yarıyıl olan
toplam eğitim döneminin ilk 3 yarıyılı tıbbi biyoloji, mikrobiyoloji,
genel ve organik kimya, analitik kimya, biyokimya, patoloji, immünoloji
olmak üzere temel eczacılık bilimleri ile ilgili derslerden oluşmaktadır.
Daha sonraki yarıyıllarda program genel olarak farmasötik bilimlerde
teorik ve pratik dersleri kapsamaktadır.

Neden KTÜ Eczacılık?
ECZACILIK EĞİTİMİNDE BİR İLK…
KTÜ Eczacılık Fakültesi olarak geleceğin donanımlı eczacılarını
yetiştirmek amacıyla ders müfredatında KTÜ Farabi Hastanesi klinik

servislerinde ve Trabzon il sınırı içindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde
olmak üzere toplam 12 haftalık staj programı yer almaktadır. Buna
benzer klinik eczacılık eğitimi uygulaması, ülkemizde başka bir
eczacılık fakültesi eğitim programında yer almamaktadır. Eczacılık
mesleğinin her türlü uygulama alanlarında eğitimin sürdürülmesi,
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacı ile kurulan Eczacılık
Mesleki Eğitim ve Gelişim (EMEG) Birimi EMEG hem eczacılık lisans
öğrencilerine hem de bölge eczacılarına yönelik seminer ve eğitim
programlarıyla alanında öncü ve örnek bir birimdir.

/ Eczacılık Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Kariyer
Bölüm mezunlarımız sağlık hizmeti sunan laboratuarlarda, devlet
dairelerinin sağlıkla ilgili bölümlerinde, ilaç fabrikalarında veya ilaç
depolarında görev yapabilmektedir. Bunun yanı sıra kendi
eczanelerini açıp topluma nitelikli bir şekilde sağlık hizmeti
sunabilmektedirler.
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Karadeniz Teknik Üniversitesi

■
■
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Hemşirelik Bölümü
Sağlık Yönetimi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
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Hemşirelik Bölümü
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Karadeniz Teknik Üniversitesi

/ Lisans Programları

Hemşirelik bölümü olarak, çağdaş bilim, teknoloji, kanıta dayalı
yaklaşım ve yöntemler ile eğitilen, birey, aile ve toplumun sağlığını
koruma ve geliştirmede bütüncül yaklaşan; bakım verici, eğitici,
araştırmacı, yönetici ve liderlik rollerini etkin olarak yerine getiren
hemşireler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. En temel hedefimiz, öğrencimiz,
öğretim elemanımız ve eğitim programlarımız ile ulusa model
oluşturan, uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim
kurumu olabilmektir.

Kariyer
Bölüm mezunları, üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilir ve
Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Üniversite hastaneleri ve çeşitli özel
merkezlerde hemşire, pedagojik formasyon dersleri alarak sağlık
meslek liselerinde öğretmenlik yapabilirler

www.ktu.edu.tr

/ Sağlık Bilimleri Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
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Sağlık Yönetimi
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Karadeniz Teknik Üniversitesi

/ Lisans Programları

Sağlık Yönetimi Bölümü olarak amacımız, sağlık sisteminin
oluşturulması için planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon
ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve
tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve
becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık kurumları yöneticilerinin
yetiştirilmesidir. 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini
alarak lisans düzeyinde eğitim vermeye başladık.

Bölüm olarak Türkiye sağlık sisteminin gelişimine güçlü ve yapıcı
etkide bulunan, öğretim ve bilimsel araştırmalarla gelişmeyi teşvik
eden, çağdaş bilgiler doğrultusunda eğitim ve öğretim süreçlerini
yenileyebilen ve aynı zamanda bilimsel araştırmalarla akademik
kimliğini ön planda tutan bir birim olmayı hedefliyoruz.

Kariyer
Bölüm mezunları üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilir ve
Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Üniversite hastaneleri ve çeşitli özel
merkezlerde sağlık yöneticisi olarak görev alabilirler.

www.ktu.edu.tr

/ Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dünyada ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları ve sağlık
sektöründeki gelişmeler, sağlık yönetimi mezunlarına giderek artan
oranda ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

SAĞLIK YÖNETİMİ
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Karadeniz Teknik Üniversitesi
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Orman Mühendisliği
■ Orman Endüstri Mühendisliği
■ Peyzaj Mimarlığı
■ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
■

www.ktu.edu.tr
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Fakültesi
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Orman Mühendisliği
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Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (MÜDEK) tarafından yapılan değerlendirmede bölümümüzün
ulusal kalite yeterlilik standartlarına uygunluğu tescil edilmiş ve
akreditasyonu tamamlanmıştır.

Bölümüzde mevcut olan Toprak ve Ekoloji, Havza Yönetimi, Genetik ve
Doku Kültürü, Uzaktan Algılama, Orman Amenajmanı, Orman Botaniği
ve Bitki Anatomisi, Herbaryum (KATO), Geodezi ve Fotogrametri,
Orman Entomolojisi, Tohum ve Fizyoloji, Sera ve Fidancılık
laboratuvarları öğretim ve araştırmalar için öğrencilerin hizmetine
sunulmuştur. Ayrıca, mesleki bilgi edinimlerini İngilizce ve bilgisayarla
desteklenerek öğrencilerin, yurt dışında ileri ormancılık düzeyine
ulaşmış ülkelerde de yüksek lisans ve doktora yapma olanakları
sağlanmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bölümümüz; günümüz ve gelecekteki endüstri üstü toplumun orman
ürünlerine olan gereksinimlerini karşılamak, sosyal hizmetleri yerine
getirmek ve bunları sürekli kılabilecek tüm koşulları yaratmak için
sürdürülen etkinliklerin planlanması, uygulanması ve denetimi
işlerini yürütebilecek ve bunların yanında ormanların korunması ve
sürekliliğinin sağlanmasında özveriyle çalışacak “Orman Mühendisleri”
yetiştirmektedir.

/Orman Fakültesi

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

Kariyer
Bölüm mezunları, Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı genel müdürlükler,
Devlet Su İşleri, belediyeler, meslekle ilgili özel kurumlar ve serbest
mühendislik bürolarında çalışabilmektedirler.
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Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği lisans programı iletişim, sorun çözme
ve teknik yeteneklerin geliştirilmesi konularına önem vermektedir. Bu
hedeflere yönelik olarak oluşturulan ders müfredatı odun mekaniği
ve teknolojisi, odun koruma, orman ürünleri kimyası ve teknolojisi
ve orman endüstri makinaları alanlarında dersler ile bilgisayar
uygulamaları, davranış bilimleri ve işletme yönetimi gibi genel amaçlı
dersler içermektedir.

kağıt pilot tesisi, ahşap koruma pilot tesisi, kağıt hamuru ve kağıt
test laboratuvarı, odun ve odun dışı orman ürünleri laboratuvarları
bulunmaktadır.
MÜDEK tarafından yapılan değerlendirmede bölümümüzü ulusal kalite
yeterlilik standartlarına uygunluğu tescil edilmiş ve akredite edilmiştir.

Kariyer
Bölüm mezunları, mobilya, kaplama ve kontrplak, yonga levha, kereste
fabrikaları ve kereste kurutma tesisleri, ahşap ev ve yapı elemanları
üreten tesisler, kurşunkalem, kibrit gibi odun işleyen fabrikalar, lif
levha fabrikalar, selüloz türevleri ile ilgili fabrikalarda çalışabilirler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1971 yılında kurulan ve ülkemizdeki ilk bölüm olan Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim programı orman endüstrisinin
beklentilerini karşılamakta ve orman endüstri sektörlerine ilişkin temel
bilgi sağlamaktadır.

/ Orman Fakültesi

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Bölümümüzde eğitim ve araştırma amaçlı olarak masif ahşap ürünleri
ve mobilya araştırma-üretim atölyesi, ahşap levha-ahşap koruma-
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Peyzaj Mimarlığı
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/ Lisans Programları

KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak diğer üniversitelerdeki
bölümlerden farkımız peyzaj mimarlığı eğitimi ile ilgili dünyada var
olan farklı ekoller içerisinden tasarımı ön planda tutan yaklaşımın
ülkemizdeki ilk ve en önemli temsilcilerinden biri olmamızdır.

Eğitim-öğretim yaklaşımımız ve programımız ileride meslektaşımız
olacak peyzaj mimarının hangi nitelikleri taşıması gerektiğine ve meslek
yaşamında hangi alanlarda, ne tür problemlere çözüm arayacağına bağlı
olarak geliştirilmiş, usta çırak ilişkisinin modern şekilde yürütüldüğü bir
eğitim anlayışı benimsenmiştir.

Kariyer
Bölüm mezunları, belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat
şirketlerinde görev alabilirler.

Bölümümüze gelen öğrenciler genç, dinamik, güçlü, konusunda uzman
ve deneyimli bir öğretim kadrosu eşliğinde tasarıma hakim, teknik yönü
kuvvetli, çevre bilincine sahip peyzaj mimarları olarak yetişirler.

www.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Peyzaj mimarlığı kültür, sanat ve bilimin bir araya geldiği bir meslek
disiplinidir. Yapıların dışında kalan tüm açık alanların insan ihtiyaçları
doğrultusunda planlanması, tasarlanması ve yönetimini içerir.

/ Orman Fakültesi

PEYZAJ MİMARLIĞI
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/ Lisans Programları
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
108
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Öğrenciler teorik derslerin yanısıra laboratuvar ve arazi koşullarında
gerçekleştirilen uygulamalı dersler almakta, bu kapsamda yaban
hayatı gözlemleri ve diğer uygulamalar için arazi kampları yapılmakta,
günübirlik geziler düzenlenmektedir.
Sadece ülkemizde değil tüm dünyada gözde mesleklerden biri olarak
dünyayı şekillendirecek Yaban Hayatı Mühendisliği dinamik öğretim
kadrosu ve farklı eğitim felsefesiyle alternatif bir meslek olanağı
sağlamaktadır.

Kariyer
Bölüm mezunları; Orman ve Su İşleri Bakanlığının Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme
ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve
Denetim Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığında ve yaban
hayvanları ile ilgili konularda çalışmalarda bulunulan kamuya ait diğer
birimlerde ayrıca, özel sektör tarafından devletten kiralanan özel
avlakların yanı sıra, yine özel sektör tarafından işletilen yaban hayvanı
üretme tesislerinde, av turizmi ile ilgilenen seyahat acentalarında,
turizm şirketlerinde veya doğa koruma ile ilgili çalışmalarda bulunan
sivil toplum kuruluşlarında görev alabilirler.
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Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bölümümüz 4 yıllık lisans programı olarak Türkiye’de ilk defa
üniversitemizde kurulmuştur. Bölümümüzde yaban hayatı yani omurgalı
yaban hayvanlarından kuşlar, memeliler ve iç su balıkları başta olmak
üzere, amfibiler, sürüngenler ile böcekler ve diğer omurgasız yaban
hayvanlarının biyolojisi, ekolojisi, etolojisi ile ilgili gerekli ve yeterli
bilgilerle donanmış Yaban Hayatı Mühendisleri yetiştirilmektedir.

/ Orman Fakültesi

YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ
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Karadeniz Teknik Üniversitesi
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Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
■ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
■ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
■
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Karadeniz Teknik Üniversitesi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
112
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30 yıla yakın bir süredir lisans, yüksek lisans ve doktora derecesinde
eğitim veren bölümümüz, sahip olduğu altyapı, alanlarında uzman
bilim insanları ve bu güne kadar dahil olduğu ve yürüttüğü ulusal
ve uluslararası projelerle Deniz Bilimleri ve Su ürünleri alanlarında
araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüzde, balıkçılık
yönetimi, su ürünleri işleme, yetiştiricilik ve balık hastalıkları, deniz
ekolojisi alanında sürdürülebilir balıkçılığa yönelik, teknik, ekonomik
ve sosyal araştırmalar yapılmaktadır.

Bölüm öğrencilerimizden yurt dışında staj yapma ve mezuniyetten
sonra bu yerlerde çalışma imkanı bulanların sayısı azımsanamayacak
kadar fazladır. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimlerinin bir ve ya iki dönemini
yabancı bir üniversitede geçirme imkanına da sahiptir.

Kariyer
Bölüm mezunları, Denizcilik Müsteşarlığı’nda, Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı’nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Devlet Su İşleri’nde,
belediyelerde, su ürünleri ve gıda işletme ve pazarlama firmalarında,
deniz balıkları yetiştirme tesislerinde sorumlu mühendis olarak,
balıkçılık gemilerinde ve 500 grostona kadar olan gemilerde kaptan,
daha büyük gemilerde 3. veya 4. kaptan olarak, özel limanlarda
ve denizcilik kuruluşlarında mühendis ve gemi adamı olarak
çalışabilmektedir.

www.ktu.edu.tr

/ Deniz Bilimleri Fakültesi

Bölümümüz, deniz ve iç su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir
kullanımı, balık avcılığı ve yetiştiriciliği, av araç gereçleri ile yetiştiricilik
tesislerinin tasarımı, işletilmesi, balık işleme ve değerlendirme
teknolojileri, deniz ve iç sular ekolojisi, oşinografi ve su kirliliği,
balıkçı gemileri yönetimi ve bunların seyri konularında mühendis
yetiştirmektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
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Karadeniz Teknik Üniversitesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
114
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Kurulduğu günden bu güne akreditasyon ve kaliteye önem veren bölüm
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bağımsız Denetleme
Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bölümümüz 2009 yılı itibarı ile Dünya
Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU)’nin seçkin bir üyesidir.
Öğrencilerimizin mezun olduklarında gerekli yeterliliğe sahip
olabilmeleri için eğitim sürecimiz yoğun uygulamalı eğitimi de
içermektedir. Bölüm müfredatı STCW 78 /2010 Sözleşmesi’ne göre
hazırlanmıştır. Simülatör sistemleri, yangın eğitim merkezi ve gemi

terk üniteleri bu eğitimlerin yapıldığı bazı yerlerdir. Mesleki dersleri
veren akademisyenlerimiz deniz tecrübesi, olan ve akademik kariyer
yapan kaptanlardan oluşmaktadır. Seçkin eğitim kadromuz denizcilik
eğitimlerinin verilmesinde çok büyük bir önem taşımaktadır. Okuldaki
eğitim süreci ile birlikte yürütülen toplam 12 aylık staj dönemi
öğrencilerimizin denizcilik teoriğini pratiğe geçirmesi ve becerilerini
geliştirmesi açısından önemli bir kazanımdır.

Kariyer
Bölüm mezunları, resmi kurumlar ve özel deniz ticaret firmalarında,
liman ve liman işletme kuruluşlarında, uluslararası sularda çalışan
acenta ve şirketlerde, denizcilikle ilgili sigorta ve finans kuruluşlarında,
kaptan veya gemi makine mühendisi olarak görev yapabilmektedirler.
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Bölümümüz 1996 yılında kurulmuş ve aynı yıl eğitim öğretime
başlamıştır. Merkezi yerleştirme sistemi ile gelen öğrencileri ayrıca
mülakat ve beden yeterliliği testine tabi tuttuğumuz Bölümümüzde
eğitim-öğretim, denizcilik örf ve adetlerine uygun olarak yapılmakta
olup zorunlu üniformalı bir eğitim verilmektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

DENİZ
ULAŞTIRMA
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
BALIKÇILIK
TEKNOLOJİSİ
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Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümümüz, deniz
taşıtları ve petro platformlarının tasarımı, yapımı ve işletimi üzerine
eğitim öğretim veren bir bölümdür. Matematik ve fizik eğitimine
dayanan ve ardından gemi dizaynı, gemi mukavemeti, gemi stabilitesi
ve tersane organizasyonu konularında derinlemesine bilgilerin verildiği
çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Bölümümüzün
ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi

sağlamak, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri
pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış ve gerektiğinde analiz ve
sentez yapabilme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmektir.

Kariyer
Bölüm mezunları, bütün tersanelerde mühendis olarak, Fakültelerde
akademisyen ve Denizcilik Liselerinde öğretmen, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde Uzman, mühendis ve sörveyor,
Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde subay
olarak çalışabilmenin yanı sıra; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü
bünyesinde de çeşitli görevler alabilmektedirler.
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/ Deniz Bilimleri Fakültesi

1996 yılında eğitim öğretime başlayan bölümümüz kendi alanında
Türkiye’nin en köklü eğitim birimlerindendir. Bölümümüzde, her
türlü deniz vasıtası ve makine sistemlerinin tasarım ve montajını,
güncel teknolojiyi kullanarak en ekonomik ürünü oluşturacak şekilde
yapabilen mühendisler yetiştirilmektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
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Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
■ Rus Dili Edebiyatı Bölümü
■ Sosyoloji Bölümü
■ Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
■ Tarih Bölümü
■
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Edebiyat
Fakültesi
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/ Edebiyat Fakültesi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
1994 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetleri devam eden Bölümümüz,
20 yılı aşan birikimi ile tecrübeli, genç kadrosu ile dinamik bir yapıya
sahiptir. Eğitim-öğretim faaliyetleri hem lisans hem de lisansüstü
düzeyde sürdürülmektedir.
Türk dili ve edebiyatının günümüze gelinceye kadar geçirmiş olduğu
aşamaları, sosyal ve tarihsel süreç ışığında ortaya konulan eserleri,
önemli şahsiyetleri, dönemler için belirleyici olan fikir ve sanat
akımlarını göz önünde tutarak bütün halinde incelemeyi esas alan
bir eğitim anlayışı ile çalışmaktayız. Bu yolda temel amacımız, kültür
varlığımızın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak, gelişerek
devam etmemiz için çalışacak yarının aydın ve akademisyenlerini
yetiştirmektir.
Öğrencilerimiz, tarihsel süreçte Türkçenin yazıldığı alfabeleri ve
dönem dillerini ve bu dönemlerde yaratılan edebiyatları öğrenmekte;
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edebi eserleri inceleme yöntem ve teorilerini kullanabilmektedirler.
Öğrencilerimiz yurt içinde yapılan öğrenci sempozyumlarına bildiri
ile katılmakta, Bengütaş adlı bir duvar gazetesini online olarak da
çıkarmakta ve çeşitli faaliyetlerde görev almaktadırlar.Bölümümüz
kendi içerisinde Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı,
Yeni Türk Dili ve Yeni Türk Edebiyatı olmak üzere beş ana bilim dalına
ayrılmaktadır.

Kariyer
Bölüm mezunları, başta üniversite ve enstitülerde Türk Dili ve
Edebiyatı Araştırmacılığı olmak üzere, ülke ihtiyaçlarına göre Lise
Edebiyat Öğretmenliği, Temel Eğitim Türkçe Öğretmenliği ve Sınıf
Öğretmenliği yapabilmekte, Türkçe öğretim merkezlerinde yabancılara
Türkçe öğretimi alanında çalışabilmektedirler. Ayrıca Arşivcilik
ve kütüpanecilik sektörü için potansiyel aday durumunda olup
yayınevlerinde düzeltici ve editörlük yapabilirler.

Kariyer
Programımızdan mezun olan öğrenciler için iş imkânlarını iki başlık
altında toplamak mümkündür:
■ Rus dili lisans mezunlarının devlet memuru olmak yolunda karşısına
çıkan seçenekler şunlardır: Ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak
çalışmak, Akademik Kariyer yapmak ve Devlet memuru olarak belirli
kademelere özel sınav ve mülakat sonucu kadro hakkı kazanmak.
■ Otellerde çeşitli pozisyonlar, Şirketlerin yurtdışı departmanları,
rehberlik, dış ticaret firmaları, yeminli tercümanlık, özel ders vermek,
dershaneler, özel kurslar vb.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Günümüz global dünyasında kültürlerin ve dillerin birleştiği bir
ortamda bu evrenselliğe katılmak; yabancı bir ülkenin dilini,
edebiyatını ve kültürünü tanıyıp ülkemizle benzer ve farklı özelliklerin
anlaşılabilmesini ve bunun meslek yaşamında Türkiye açısından
avantaj haline gelmesini sağlayacak düzeyde bir yabancı dil eğitimi,
dil bölümleri için önem arz etmektedir. Bu önemin bilinciyle yola çıkan
bölümümüz, Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2015-2016 yılı itibariyle
Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümümüzün misyonu, yetkin
bir dil bilgisinin yanı sıra, edebiyat ve kültür alanında donanımlı,
birikimli, karşılaştırmalı edebiyat bilincine sahip, aydınlık düşünceli
gençler ve dalında uzmanlaşmış üretken “eğitimciler – araştırmacılar”
yetiştirmektir.

/Edebiyat Fakültesi

RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Öğrencilere bilgisayarlı sosyolojik analiz imkanı sunacak şekilde
nicel veri analizi ve buna ilave nitel veri değerlendirme yöntemleri
öğretilmektedir. Ayrıca mezunlarımızın iş olanaklarını genişletmek
amacıyla eğitim kurumlarında çalışmak için gerekli formasyon eğitimi
için asgari şartlar olan felsefe, psikoloji ve mantık dersleri verilmektedir.
Bölümümüz başarılı Sosyoloji Bilimine yakın İktisat, Kamu Yönetimi,
Uluslararası İlişkiler ve Tarih gibi sosyal bilimlerde çift anadal imkanı
sunarak öğrencilerimizin donanımını artırmayı ve iş piyasasında onları
daha avantajlı kılmaktadır.

Kariyer
Bölüm mezunları Devlet planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı gibi devlet kurumlarında ve özel sektörde danışman,
araştırmacı ve uzman olarak çalışabilmektedirler.
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BATI DİLLERİ EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Resmi olarak 1993 yılında kurulan bölümümüz, 1999-2000 Akademik
yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında lisans düzeyinde öğrenim
vermeye başlamıştır. Eğitim dilimiz İngilizce’dir ve bir yılı İngilizce
hazırlık programı ve dört yılı alan dersleri olmak üzere toplam beş yıllık
lisans eğitimi sunmaktayız. Bölümümüz ayrıca Uygulamalı Dilbilim,
İngiliz ve Amerikan Edebiyatı alanında da Yüksek Lisans ve Doktora
programı sunmaktadır.
Temel amacımız ise, yüksek akademik başarıya ulaşmak ve çağdaş
bir eğitim anlayışı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Batı kültürünü iyi
bilen, çok yönlü bireyler yetiştirmektir.Felsefemiz bireyselleşme ve
öğrenci-odaklı yaklaşıma dayandığı için müfredat temel derslerin
yanında bireysel tercihlere hitap edecek şekilde seçmeli derslerle
zenginleştirilmiştir.
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Buna ek olarak, öğrencilerimizin Almanca, Fransızca ya da Rusça dilleri
arasından ikinci bir yabancı dili de seçmeleri gerekmektedir.

Kariyer
Bölüm mezunları eğitim ve öğretim alanının her kademesinde, devlet,
vakıf kuruluşları ve özel sektörde çalışma olanağı vardır. Öğretmenlik,
çevirmenlik, yazılı ve görsel yayıncılık, reklamcılık, gazetecilik,
eleştirmenlik, metin yazarlığı, sinema, halkla ilişkiler, uluslararası
ilişkiler, insan kaynakları gibi alanlarda iş olanakları bulunmaktadır.
Bunların yanı sıra üniversitelerde, çeşitli kamu ve özel eğitim
kurumlarında, Dışişleri, Kültür ve Turizm, Ticaret Bakanlıklarında,
yerel yönetimlerde, elçilik ve konsolosluklarda, bankalarda, turizm
işletmelerinde ve çeşitli özel şirketlerde, kurumsal eğitim/öğretim ve
ARGE projelerinde de görev alabilirler.

Bölümümüz, tarih ve ilgili alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, bilgisini
ve yaratıcılığını birleştirilebilen çalışmaları ile bilime gerçek manada
katkı yapabilen araştırmacılar yetiştirme hedefindedir.
Ayrıca bilimsel araştırma ve kaliteli bir eğitim için teşvik edici unsurlar
oluşturmak, öğrencilere tarih biliminin temel kavramlarını vererek
bilgi ve bilgiye ulaşım yollarını kazandırmak hedeflerimiz arasında yer
almaktadır.

Temel amacımız ise, geleceğin tarih uzmanlarının modern araştırma
teknikleriyle donatılarak bu tekniklerin uygulanmasını sağlamak,
çağdaş yöntemlerle hazırlanmış çalışmalara zemin hazırlamaktır.
Bölümümüz kendi içerisinde Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Genel Türk
Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Cumhuriyet Tarihi olmak üzere
altı ana bilim dalında ayrılmaktadır.

Kariyer
Bölüm mezunları, Devlet Arşivleri ve Stratejik Araştırma kurumlarında
çalışabilirler. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen koşulları
sağladıklarında öğretmen olarak da görev yapabilirler.

www.ktu.edu.tr
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Bölümümüz 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Tarih eğitime başlamış
olup, 2016 yılına kadar bu eğitim programını sürdürmüştür.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

TARİH BÖLÜMÜ
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Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
■ Türkçe Eğitimi Bölümü
■ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
■ İlköğretim Bölümü
■ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
■ Eğitim Bilimleri Bölümü
■ Özel Eğitim Bölümü
■ Orta Öğretim Sosyal Alanları Eğitimi Bölümü
■ Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
■

www.ktu.edu.tr

Fatih Eğitim
Fakültesi
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BİLGİSAYAR VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
1998 yılında eğitim öğretime başlayan Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümünün öncelikli amacı, ilk ve orta dereceli
okullarda görev yapacak bilişim teknolojileri öğretmenlerini yetiştirmek
olup bölüm öğrencilerinin temel bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı
ve bunların etkin öğretimi konularında donanımlı, akademik gelişmeye
açık, etkileşimli öğrenme ortamları ve materyalleri tasarlama
konusunda kendine güvenen, sosyal sorumluluk bilincine sahip,
bireysel ve ekiple çalışma becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir.
Alanı öğretmeye yönelik olarak temel bilgi ve iletişim teknolojileri
kullanımından, çoklu ortam öğrenme ürünleri tasarımı, öğretim
tasarımı, donanım, programlama, ağ yönetimine kadar geniş bir alanda
dersler öğrencilere sunulmaktadır. Öğrenciler, bölüm öğretim programı
doğrultusunda birçok ders kapsamında ağırlıklı olarak proje çalışmaları
yürütmektedirler. Bu projeler BÖTE öğrenci kurultaylarında sunularak

ülke genelinde bölüm öğrencileri arasındaki etkileşimin ve iletişimin
artırılması sağlanmaktadır.
Bölümümüz modern eğitime uygun olarak tasarlanmış teknolojik alt
yapıya sahiptir. Bununla birlikte. Uzaktan Eğitim Merkezi’nde bulunan
akıllı sınıf ve içerik geliştirme laboratuvarı ihtiyaç duyulduğunda bölüm
öğrencileri tarafından kullanılabilmektedir.

Kariyer
Bölüm mezunları kurum ve kuruluşların Bilgi İşlem Merkezlerinde
yönetici ya da danışman, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı, Eğitim
Teknoloğu, Öğretim Tasarımcısı, Eğitim Yazılımı Geliştirme/ Web
Tabanlı Eğitim Tasarımcısı, Uzaktan Eğitim Uzmanı ya da Danışmanı ,
Bilgisayar Sistemleri ve Web Tasarımcısı , Çoklu Ortam (Multimedia)
ve Grafik Tasarımcısı, Proje Yöneticisi , Ağ yöneticisi, Yazılımcı olarak
görev alabilmektedirler.

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 1998-1999 eğitim-öğretim
yılından beri nitelikli Türkçe öğretmenleri yetiştirmeyi kendisine
misyon edinmiştir. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim
veren bölümümüz, Karadeniz Bölgesi’nde doktora düzeyinde eğitim
veren tek Türkçe Eğitimi Bölümü’dür.Bölümümüzün amacı, ortaokulda
eğitim gören çocuklara Türkçeyi doğru kullanabilme, okuduğunu
ve dinlediğini anlama, kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme
becerilerini kazandırarak, ulusal dil bilincine sahip, Türk dilini koruyup
kollayan öğretmen yetiştirmektir. Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona
ilişkin teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.
126
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Kariyer
Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı mezunları, resmi ve özel ilköğretim
okullarının ikinci kademesinde, dershane ve etüt merkezleri gibi eğitim
kurumlarında Türkçe öğretmenliği; enstitü ve araştırma merkezlerinde
uzmanlık, gazete ve dergilerde editörlük yapabilmektedirler. Ayrıca
programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Türkçe Eğitimi Bölümü’nde
ya da ilgili alanlarda yüksek lisans ve sonrasında doktora programlarına
başvurabilirler.

En İyi Eğitim Teknolojileri...
www.ktu.edu.tr
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Sanat varsa başarı da var
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Kariyer

Resim- İş ve Müzik Öğretmenliği programı, günümüz eğitim süreçlerinin
gerekleri doğrultusunda öğrenci yetiştirmekte ve öğretmen adaylarının
donanımlı bir şekilde mezun olmalarını sağlayarak gelecekte örnek
birer sanat eğitimcisi olmalarını sağlamaktadır. Öğretim programının

Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler öncelikli olarak Resimİş ve Müzik öğretmeni olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca lisans
eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ya da doktora eğitimini de başarıyla
sürdüren öğrencilerimiz üniversitelerin çeşitli kademelerinde görev
alabilmektedir.

Bölümümüz öğrencileri sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları
kullanma bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar
öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal ve psiko-motor
gelişimlerini de hızlandırmaktadır.

www.ktu.edu.tr

/ Fatih Eğitim Fakültesi

gerekleri, Milli Eğitim’in ve sanat eğitiminin esasları düşünülerek
yetiştirilen öğrenciler, Türk eğitim sisteminin önemli bir parçası haline
gelmektedir.

1988 yılında Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği bölümleri
olarak kurulan bölümümüz, 1997 yılından itibaren Resim Öğretmenliği
ve Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı adı altında birleştirilerek Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü halini almıştır. Halen anabilim dallarında ayrı
öğretim programlarıyla öğrenci yetiştiren bölümümüz, resim ve müzik
öğretmeni yetiştirmektedir. 2012 ve 2014 yıllarında öğretim programını
Bologna süreci kapsamında seçmeli dersler ile zenginleştiren ve hem
öğretmen yetiştirme prensiplerine, hem de kendi dinamizmine daha
uygun biçimde yenilenen bölümümüz, bölgesinde köklü bir müzik ve
resim öğretmeni yetiştirme potansiyeli ile hizmet vermektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
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İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Bölümümüz, Okul Öncesi Eğitimi ABD, Sınıf Eğitimi ABD, Fen Bilgisi
Eğitimi ABD, İlköğretim Matematik Eğitimi ABD ve İlköğretim
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD olmak üzere beş anabilim dalından
oluşmaktadır. Bu anabilim dallarında ilkokula ve ortaokula öğretmen
yetiştirilmektedir. Nitelikli ve kaliteli eğitim öğretimi hedefleyen
program bünyesinde öğrencilerimizin bilimsel çalışma ve uygulamalı
dersleri yürütebilmeleridir.
Bölümümüzde alanında uzman, ulusal ve uluslararası deneyimi
olan çok sayıda öğretim elemanı yer almaktadır. Öğrencilerimize
teknoloji destekli modern araç ve gereçlerle eğitim-öğretim olanağı
sunulmaktadır. Ayrıca bölümümüzde öğrencilerin kişisel ve mesleki
olarak kendilerini geliştirmeleri için öğrenci kulüpleri yer almakta ve
bu kulüpler aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Okul Öncesi Öğretmenliği ABD’nın öncelikli amacı öğretime yönelik
pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere
sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan
öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine
doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla
ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması
beklenmektedir.
Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı bu disipline ait temel
kavramların öğretmenin yanı sıra her yönüyle donanımlı bireyler
yetiştirmeyi amaç edinen bölümde bilgisayar sınıfları, drama
sınıfları, seminer salonu ve amfiler eğitim sürecinde öğrencilerin
faydalanabilecekleri yerlerden bazılarıdır.
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Kariyer
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun
olanlar Okul Öncesi Öğretmenliği alanında diploma alma hakkına
sahip olmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı resmi ve özel okullarda, ayrıca kamu ve özel bakım evleri, etüt
merkezleri gibi eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedirler.
Ayrıca alanlarında uzman öğretim üyelerine sahip bölümümüz,
lisans eğitimi sonrası yüksek lisans ve doktora eğitimi imkânlarını da
öğrencilere sunmaktadır.

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
1988 yılında kurulan Sınıf Öğretmenliği Programı’nın öncelikli
amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında
profesyonel becerilere sahip olan sınıf öğretmenleri yetiştirmektir.
Program, eleştirel ve yaratıcı düşünmeye, kişisel ve mesleki gelişime
ve medya okuryazarlığına vurgu yapmaktadır. Ayrıca bu program
öğrenmeyi ve öğretmeyi öğrenen, problem çözme becerisine sahip,
insan haklarına, demokrasiye, kişisel hak ve özgürlüklere, etiğe önem
veren, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, alanında
söz sahibi olan sınıf öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sınıf
Öğretmenliği Programında başarılı olan öğrencilerimize başvuru
yapmaları halinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Zihinsel Engelliler
Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği
ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında çift ana dal yapma
imkânı verilmektedir.
Kariyer
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin almış oldukları diploma
Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlidir. Sınıf Öğretmenliği Programı’ndan
mezun olan öğrenciler devlet ve özel eğitim kurumlarında sınıf

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Kariyer

1995 yılında kurulan bu programda, öğrencilerin nasıl öğreneceğini
tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen,
problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve
etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, resmi
ve özel ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak
çalışabilmektedir. Ayrıca bu alan öğrencilerine lisans eğitimi sonrası
yüksek lisans ve doktora eğitimi imkânları da sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin bilimsel çalışma ve uygulamalı dersleri
yürütebilmeleri amacıyla teknolojik donanımlara sahip dersliklerde
derslerini yapmaktadırlar. Başarılı olan öğrencilerimize başvuru
yapmaları halinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Biyoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği ve Kimya Öğretmenliği Ana
Bilim Dallarında çift ana dal yapma imkânı verilmektedir.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Kariyer

Sosyal Bilgiler Eğitim Anabilim Dalı lisan programı; alan bilgisi, genel
kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Başarılı
olan öğrencilerimize başvuru yapmaları halinde Sınıf Öğretmenliği ve
Coğrafya Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında çift ana dal yapma imkânı
verilmektedir.

Bölümümüzün ana bilim dallarından mezun olan öğrenciler kendi
alanlarında hem Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hem de özel
eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca
alanlarında uzman öğretim üyelerine sahip bölümümüz, lisans eğitimi
sonrası yüksek lisans ve doktora eğitimi imkânlarını da öğrencilere
sunmaktadır.

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Eğitim kurumlarına matematik öğretmeni yetiştiren programımız, 1998
yılında kurulmuştur.
İlköğretim Matematik Eğitimi lisans programı; alan bilgisi, genel kültür
ve pedagojik formasyona ilişkin teorik ve uygulamalı derslerden
oluşmaktadır. Sadece matematik bilen değil aynı zamanda onu en iyi
şekilde öğretmeyi bilen öğretmenler yetiştirmeyi amaç edinen bölümde

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programı 1998 yılında kurulmuştur..
Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam
açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi
profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili
iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir.

/ Fatih Eğitim Fakültesi

teknoloji laboratuvarları, bilgisayar sınıfları, matematik materyal
sınıfı, seminer salonu ve amfileri, eğitim sürecinde öğrencilerin
faydalanabilecekleri yerlerden sadece bazılarıdır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

öğretmeni olarak istihdam edilirler. Ayrıca alanlarında uzman öğretim
üyelerine sahip fakültemiz, lisans eğitimi sonrası yüksek lisans ve
doktora eğitimi imkânlarını da öğrencilere sunmaktadır.

Kariyer
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun
olanlar Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında diploma alma hakkına
sahip olmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabildikleri gibi lisans
programını başarıyla tamamlayan adaylardan şartları sağlayanlar
üniversitemiz bünyesinde yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla
akademik hayata da atılabilmektedirler.

www.ktu.edu.tr
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YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2009 yılında kurulan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü lisans programı;
alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden
oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim hazırlık sınıfı hariç 4 yıl sürelidir.
Bölümümüzün öğrencilere sağladığı olanakların en önemlilerinden biri
“Çift Diploma” sahibi olabilmektir. Asgari şartları sağlayan öğrenciler
İngilizce Öğretmenliği programının yanında fakültemiz bünyesinde
bulunan Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
ve İşitme Engelliler Öğretmenliği programlarının birinde çift ana dal
yapma şansına sahiptirler.

www.ktu.edu.tr

Kariyer
Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında, özel
okullarda ve etüt merkezlerinde ilköğretim ve lise seviyesinde yabancı
dil öğretmenliği, devlet ve özel üniversiteler gibi yükseköğretim
kurumlarında yabancı dil okutmanı, uzman, araştırmacı veya öğretim
görevlisi olarak çalışabilir, yine aynı kurumlarda yüksek lisans/doktora
eğitimi yapabilirler.
Donanımlarının ve özellikle de dil yeterliliklerinin desteğiyle turizm,
rekreasyon, uluslararası ilişkiler ve bankacılık gibi pek çok alanda iş
imkânları bulabilir, küreselleşmenin ve hareketliliğin önem kazandığı
çağımızda yurt içindeki imkanlara ek olarak yurt dışında da iş ve/veya
akademik çalışmalar yapma şansını bulabilirler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı içerisinde I. öğretim
ve II. öğretim programları mevcuttur. Bölümümüz öğrencileri BÖTE,

Özel Eğitim (Zihin ve İşitme Engelliler Öğretmenliği), İlköğretim (Sınıf
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği)
bölümleriyle çift ana dal yapabilmektedirler.

Kariyer
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı mezunları, resmi ve
özel okulların yanı sıra, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, özel
danışmanlık merkezlerinde, işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde
uzman olarak görev yapabilmektedirler. PDR lisans programının
yanı sıra lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Ayrıca Eğitim
Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi anabilim dalında da yüksek
lisans programına öğrenci kabul edilmektedir

/ Fatih Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü kurulduğu 1982 yılından itibaren yetiştirdiği
nitelikli psikolojik danışmanlar ve akademisyenlerle ülkemize hizmet
vermektedir. Bölümün disiplinlerarası özelliği ve eğitim fakültelerinin
genel öğretmen yetiştirme özelliğine ek olarak, uygulamalı psikolojik
yardım becerileri kazandırmayı gerektiren alan uzmanlığı özelliği, bölüm
faaliyetleri ve yapılanması ile özenle kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Eğitim Bilimleri Bölümü üniversiteye yönelen öğrencilerin tercih etme
eğilimi açısından son yıllarda ülkemizdeki en popüler eğitim fakültesi
programlarından birisi arasına girmeyi başarmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Özel Eğitim Bölümü, 1998’de İşitme Engelliler Öğretmenliği Anabilim
Dalı ve Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dallarında eğitime
başlamıştır. Bölüm bu tarihten itibaren eğitim ve öğretim çalışmalarını
sürdürmektedir.

Başarılı olan öğrencilerimize başvuru yapmaları halinde Psikolojik
Danışma ve Rehberlik, Okulöncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dallarında çift ana
dal yapma imkânı verilmektedir.

Özel Eğitim Bölümünün öncelikli amacı; alanı ile ilgili profesyonel
tutum ve davranışlara sahip öğretmenler yetiştirmektir. Aynı zamanda
kültürel anlamda gelişime açık, eğitimi ve dünyadaki yenilikleri
takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir. Bu program, özel
eğitim gerektiren öğrencilerin davranışsal ve işitme problemlerini
tanımlayıp onlarla ilişki kurabilen, etik kuralları takip eden, teknolojiyi
kullanabilen öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bireysel
farklılıklara duyarlı, saygılı ve etkin iletişim becerileri geliştirmeye
yönelik yeterlikleri geliştirmek de önemsenmektedir.

Kariyer
Türkiye’de özellikle son yıllarda önem verilen bir bölüm olan
Özel Eğitim Bölümü mesleki anlamda nitelikli elemanlara ihtiyaç
duymaktadır. Bu nedenle bu alandan mezun olan öğrenciler kolaylıkla
istihdam edilmektedirler. Ayrıca alandan mezun olan tüm adaylar belli
meslek gruplarına (akademisyen, özel eğitim uzmanı/öğretmeni) ve
çeşitli kurumlara (üniversiteler, devlet okulları, özel eğitim okulları,
rehabilitasyon merkezleri, hastaneler, sosyal hizmet kurumları vb.)
yerleştirilmektedirler.
www.ktu.edu.tr
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ORTA ÖĞRETİM SOSYAL ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Temelleri 1982 yılına kadar dayanan ve bünyesinde Tarih, Coğrafya ve
Türk dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim dallarını barındıran bölüm, hem
lisans hem de yüksek lisans eğitimi vermektedir.
Bölümümüzün amacı; problem çözen, üretken ve yaratıcı araştırmacı
kimliği bulunan sosyal bilimler uzmanlarıyla, çağdaş sosyal bilimler
öğretiminin amaç ve hedeflerine uygun öğretim yapabilen öğretmenler
yetiştirmektir.

Bölümümüzde Coğrafya Öğretmenliği lisans programının yanı sıra Tarih
ve Coğrafya Eğitimi alanında da yüksek lisans programı bulunmaktadır.
Bölümde; coğrafya, alan bilgisi, genel kültür, pedagoji ve eğitim bilimlerinde araştırma yöntem ve teknikleriyle ilgili öğretmen adayları,
eğitim süresince uygulama okullarında uzman öğretmenler eşliğinde
uygulama yaparak coğrafya eğitimi alanındaki deneyim ve becerilerini
geliştirmektedirler.

Kariyer
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans programı; alan bilgisi,
genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Bölümümüz Coğrafya öğretmenliğinden mezun olanlar Milli Eğitim
Bakanlığı ve Özel Eğitim kurumları bünyesinde Coğrafya öğretmeni
olarak görev alabilmektedirler.

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Biyoloji
Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği Matematik ve
Öğretmenliği olmak üzere 4 programda öğretmen yetiştirmektedir.

Bölümümüz dünyadaki öğretmen yetiştirme çalışmalarını yakından
takip etmekte ve ülkemizin şartlarını da göz önüne alarak bu alanda
öncü olmayı ilke edinmektedir.

Kariyer
Anabilim dalının lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik
formasyona ilişkin teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır Aklın
ve bilimin ışığında sahip olduğu değerlerin bilincinde olan, laik ve
sosyal hukuk devletinden yana, Atatürkçülüğe ve Cumhuriyetine sahip
çıkan bireylerden oluşan güçlü bir toplum yaratma sürecinde üzerine
düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır.

134
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Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi mezunları, resmi ve
özel ilköğretim kurumlarında fen ve matematik öğretmeni olarak
görev yapabilmektedir. Ayrıca enstitü ve araştırma merkezlerinde
de rol üstlenmektedirler. Bununla birlikte yüksek lisans ve doktora
programlarına da katılabilmektedirler.

www.ktu.edu.tr
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Ekonometri
■ İşletme
■ Maliye
■ İktisat
■ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
■ Kamu Yönetimi
■ Uluslararası ilişkiler
■
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İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
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EKONOMETRİ
Ekonometri programımızda iktisat konularının niteliksel olarak ortaya
konması ve çeşitli iktisat sorunlarının niceliksel olarak incelenmesi,
uygun kararların alınması gibi konularda eğitim yapmaktayız.
Bölümümüzü seçen öğrenciler öğrenimleri süresince, İktisat,
Ekonometri, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik, Olasılık,
Örnekleme, Zaman Serileri, Matematiksel İktisat, Yöneylem gibi temel
dersleri alırlar.

Kariyer
Bölüm mezunları “Matematiksel İktisatçı” unvanı alırlar ve iktisat
mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir, aynı veya
benzer işleri yapabilirler. Buna ek olarak aldıkları dersler daha
çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için çalıştıkları kamu veya özel
sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde mikro ve makro iktisat,
uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya dönük
araştırmalar yapabilirler.

İŞLETME
İşletme programı fabrika, banka, sigorta, gibi mal ve hizmet üreten
kuruluşlarda üretimin daha verimli yapılabilmesi için izlenecek yollar
konusunda çalışacak elemanları yetiştirir.
Bölümümüzde işletme ve kuruluşların her alanda verimini artırmak
amacıyla plan yapma, çalışmaları yönetme ve deneyleme alanlarında
öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amacıyla Muhasebe,
Matematik, İstatistik, Sosyoloji, İktisat, Hukuk, Üretim, Pazarlama,
Sermaye Piyasası, İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon,
Finansman dersleri verilmektedir.

www.ktu.edu.tr

Kariyer
İşletme bölümü mezunları “işletmeci“ unvanı ile çalışırlar. İşletmeci
çalıştığı işletmenin sahip olduğu para, insan gücü, araç ve gereçten en
iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzenini planlar, çalışmayı
denetler. Mezunlarımız kamu ve özel sektörün bütün kademelerinde
görev alabilecekleri gibi, kendi işletmelerini kurarak da çalışabilirler,
başka insanlara iş imkanı yaratabilirler. Son yıllarda en çok bankalar ile
eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Maliye programı, kamu ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara bilimsel
yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirecek elemanları yetiştirir. Bölümü seçen
öğrenciler, öğrenimleri süresince, Maliye, Vergi, Hukuk, Muhasebe, İktisat,
İstatistik, Matematik, Para, Bilgisayar, Hukuk dersleri yanında Vergi Hukuku,
Vergi Sistemi, Bütçe, Mahalli İdareler Maliyesi, Mali Yargı gibi dersleri alırlar.
Maliye bölümü mezunları “iktisatçı” unvanı ile daha çok kamu kesiminde
denetleme ve uygulama birimlerinde görev almaktadırlar. Bu görevleri
yürütenler, değişik kurum ve kuruluşların ilgili servislerinde de görev alabilirler.

/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

MALİYE

Kariyer
Maliye bölümünü bitirenler maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü,
vergi kontrol memuru, defterdar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, vergi
dairesi müdürü, vergi dairesi memuru olarak; DPT, Mahalli İdareler, Sayıştay,
Belediyeler, İl Özel İdareleri, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ile bankalar ve
özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Bu alandan mezun olanların
bir kısmı büro açarak bağımsız da çalışabilir.

İKTİSAT
İktisat programı, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını
karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların
arttırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda
eğitim ve araştırma yapar.

insan gücü kaynaklarının en karlı biçimde kullanılmasına ve üretilen
malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin bulunmasına
çalışırlar.

Kariyer
Bölümümüzü seçen öğrencilere, öğrenimleri süresince, ekonomi
dersleri yanı sıra Hukuk, İşletmecilik, İstatistik, Ekonometri,
Muhasebe gibi dersler verilir. Okutulan derslerin amacı öğrencilere
genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü
geliştirmektir. Bölümden mezun olanlar işgücü piyasasında “iktisatçı”
olarak görev alırlar. İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve

Mezunlarımız çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, son yıllarda
en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında, başta Sermaye
Piyasası Kurulu, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Maliye Bakanlığı olmak
üzere bütün kamu kurumlarında, bankalar ve özel sektörün hemen her
kademesinde istihdam edilmektedirler.
www.ktu.edu.tr
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ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programımızda işçi-işveren
ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası,
uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim vermekteyiz.
Bu alanda öğrenim görmek isteyenlerin ekonomi ve sosyolojiye karşı
ilgili, üstün akademik yeteneğe ve ikna gücüne sahip ve insanlarla iyi
ilişkiler kurabilen kimseler olmasını beklemekteyiz.Programımızda
hukuk, ekonomi, maliye, işletmecilik yönetim bilimlerine ilişkin derslerin
yanı sıra matematik, sosyal düşünceler ve sosyal politika tarihi, sosyal
politika, çalışma ekonomisi, sendikacılık, sosyal güvenlik, endüstriyel
demokrasi, gelir ve servet dağılımı, ücretler, kentleşme ve konut
politikası, Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısı, kooperatifçilik, çalışma
sosyolojisi ve psikolojisi, istatistik, bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır.
Programımızdan mezun olanlar; “Çalışma Ekonomisti” unvanı ile iş
piyasası, sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendikacılık
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konularında araştırma ve incelemeler yaparak öneriler geliştirirler.
Çalışma ekonomistleri ayrıca, devletin genel sosyal politikası ile sosyal
güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma, düzenlenme ve
geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında, sosyal işlerin
düzenlenme ve yürütülmesinde; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel
sektör işletmelerinin çalışma, işçi-işveren ilişkileri ile diğer sosyal
işlerinin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili bir rol oynar.

Kariyer
Bölüm mezunları, Devlet Planlama Teşkilatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın yurtiçi ve yurtdışı üniteleri, Sosyal Sigortalar Kurumu,
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumlarda müfettiş veya uzman olarak,
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve
sosyal ilişkiler bölümlerinde de uzman denetçi ve üst düzey yönetici
olarak çalışabilmektedirler.

Bölümümüzü seçen öğrenciler, öğrenimleri süresince, Siyaset ve Sosyal
Bilimler, Yönetim Bilimi, Siyasal Teoriler, Devlet Olgusu ve Kökeni,
Siyasal Rejimler, Hukuk, Yerel Yönetimler, İnsan Hakları, Avrupa Birliği,
Kentleşme ve Çevre Sorunları, Anayasa gibi dersleri alırlar.

Kariyer
Kamu Yönetimi mezunları “Kamu Yöneticisi” unvanı alırlar. Mezunlar,
tüm resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak
görev alarak, daha çok kanunların uygulanmasını sağlar, bu konuda
diğer personeli denetler, kısaca yönetim biliminin ilkelerini çalıştığı
kurumda uygularlar. Kamu yönetimi mezunları başta İçişleri Bakanlığı
olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde, teftiş kurullarında
çalışabilirler. Ayrıca İdari Yargı Hakimliği, Sayıştay Denetçiliği gibi
görevlere gelebilirler, değişik kamu kurum ve kuruluşunun idari
kademelerinde istihdam edilebilirler.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Bu programda dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin
tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı,
işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içinde yerine ve dış
ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır.
Bölümümüzü seçen öğrencilere, bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan
sonra, öğrenimleri süresince, Devletler Hukuku, Türk Dış Politikası,
Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Siyaset Bilimi, Toplumbilim, Dış
Politika, Avrupa Birliği, Dünya Tarihi, Rusça, Bilgisayar, Ekonomi gibi
dersler verilir.

Kariyer
Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirenler “Kamu Yöneticisi“ unvanı
ile açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diplomasi alanında çeşitli
unvanlarla görev alabilirler.

/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu yönetimi programının amacı, devlet teşkilatının çeşitli
kademelerinde, sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinden
sorumlu elemanlar yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

KAMU YÖNETİMİ

Ayrıca, diğer siyaset bilimi mezunlarının çalıştıkları alanlarda görev
yapabilir, yerel ve uluslararası bankalarda ticari işlemler yürütebilirler.
Diplomat, devletin bir başka ülkede temsilcisi olup, kendi ülkesi ile
gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütür. Temsil görevini yürüttüğü
ülkenin hükümeti ile kendi hükümeti arasındaki diplomatik ilişkileri
düzenler. Mezunlar diğer siyaset bilimi mezunlarının çalıştıkları
alanlarda, onların yaptıkları görevleri yapabilirler. Yerel ve uluslararası
bankalarda ticari işlemler yürütürler. En önemli çalışma alanları
arasında, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Maliye, Kültür ve Turizm
Bakanlığı gibi devlet daireleri, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme
kuruluşları ve uluslararası bankalar sayılabilir.

www.ktu.edu.tr
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Öğrencilerimizin derslerde farklı nosyonları benimseyebilmesi için
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan öğretim üyeleri ile
birlikte desteklenen bir sistem benimsenmiştir.
Fakültemizde bulunan farazi duruşma salonu Türkiye’deki ender
salonlardan birisi olup, birçok gerçek duruşma salonundan daha

donanımlıdır. Öğrencilerimiz burada hem ulusal yarışmalara
hazırlanmakta hem de ders içerisinde gördükleri teorik bilgileri
uygulamaya dökerek gerçek dava deneyimi kazanmaktadırlar.

Kariyer
Mezunlarımız sadece hukuk alanında sınırlı kalmayıp, fakülte
müfredatınca desteklenen İktisat, Vergi Hukuku gibi alanlarda
da kendilerini ilerleterek özel sektörden kamu sektörüne kadar
geniş bir alanda, müfettişlikten uzmanlığa, denetmenlikten
profesyonel yöneticiliğe kadar değişik meslek guruplarında çalışma
şansı yakalamaktadırlar. Mezuniyet sonrasında belirli bir alanda
uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora
programlarımız ile hem meslek hayatlarında bir adım öne geçme şansı
yakalamakta hem de akademik görevler üstlenebilmektedirler.

www.ktu.edu.tr
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Ulusal hukukun temel sorunları yanında, ulusalüstü ve uluslararası
hukuk alanında da yetkin insan gücünü yaratma amacındaki Karadeniz
Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, geleneksel hukuk öğretiminde yer
alan Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku
yanında öğrencilerin disiplinler arası gelişimine katkı sağlamak için
günümüz uygulamalarında sıkça rastlanan Avukatlık Hukuku, Tıp
Hukuku, Çevre Hukuku, Toprak Hukuku ve İmar Hukuku gibi dersleri
de sunmaktadır.

/ Hukuk Fakültesi

HUKUK FAKÜLTESİ
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Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
■ Gazetecilik
■
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İletişim
Fakültesi
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Halkla ilişkiler ve Reklamcılık
148
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Ödül Aldığımız Yarışmalar:
■ Uluslararası Reklamcılar Derneği “Üniversitelerarası ReklamYarışması”
■ Türkiye Halkla İlişkiler Derneği “Altın Pusula Genç İletişimciler

Yarışması”
■ Aydın Doğan Vakfı “Genç İletişimciler Yarışması”
■ Radyo Televizyon Yayıncılığı Meslek Birliği “Aklıma Bir Fikir Geldi”
Yarışması”
■ ADventure Reklamcılık Yarışması
■ Reklamcılık Vakfı Çıtır Fikir Yarışması
■ Yıldız Holding bizz@kampüs Yarışması
■ Kredi Kayıt Bürosu Sosyal Sorumluluk Yarışması
■ AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması
■ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç İletişimciler Yarışması

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyeleri Türkiye’nin
öncü iletişim fakültelerinden yetişmiş, alanlarında başarılı çalışmalara
imza atmış akademisyenlerden oluşmaktadır.Grafik tasarımı, Grafik
tasarım Uygulamaları, Reklamcılıkta Web Tasarımı ve Reklamcılıkta
Grafik tasarımı gibi uygulama derslerinin verildiği atölyelerde,
öğrencilerimizin okul yıllarında ve profesyonel hayatlarında kendilerine
avantaj sağlayacak tasarım programları öğretilmekte, öğrencilerimizin
uygulama yönlerinin daha sağlam bir zemine oturması için yarışma
odaklı çalışmalar yapılmaktadır. Bölümümüzde, reklamcılığın ve halkla
ilişkilerin taşıyıcı dinamiği olan yaratıcılığa oldukça önem verilmektedir.
Öğrencilerimizin yaratıcı kapasitelerini arttırmak için hem teoriye
hem de uygulamaya ağırlık verilmektedir.“İletişim Buluşmaları”
etkinliği, yerel ve ulusal sektör temsilcileri ile öğrencilerimizi bir araya
getirmekte, sektör temsilcilerinin kişisel deneyimlerini öğrencilere
aktarmalarına imkan vermektedir.

/İletişim Fakültesi

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

Kariyer
Bölüm mezunları, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında müşteri
temsilcisi ekibinde, strateji ekibinde, yaratıcı ekipte ve medya planlama
ajanslarında, kamuda ise halkla İlişkiler uzmanı, iletişim danışmanı,
sosyal medya uzmanı, basın danışmanı olarak çalışabilmektedirler.

www.ktu.edu.tr
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Gazetecilik
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Anadolu’nun en güçlü ve köklü yerel basınına sahip illerinden biri olan
Trabzon’da gazetecilik eğitimi almak öğrencilerimiz için önemli bir
ayrıcalıktır.

Bölümümüzde, hem kuramsal hem de uygulamanın iç içe olduğu bir
eğitim-öğretim anlayışı benimsenmektedir. Dolayısıyla, kuramsal
derslerin yanı sıra öğrencilerimiz gazete ve dergi atölyelerinde,
derslerde öğrendiklerini pratiğe dökebilmektedir. Öğrencilerimiz,
atölyelerdeki uygulama çalışmalarının yanı sıra, Bölümümüzün
bilgisayar laboratuvarlarında Grafik tasarım, Web tasarım, Dijital
yayıncılık ve İnternet haberciliği gibi çağımızın önemli becerilerini
edinebilmektedir. Derslerde üretilen içerikler, bölümümüzün
uygulama gazete ve dergisinde yayımlanmaktadır. Bu gazete ve dergi
ile öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası düzeylerdeki yarışmalara
katılabilmektedirler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Gazetecilik Bölümü, çağın en önemli iletişim ortamları olan radyo,
televizyon ve gazetelerin yanı sıra, yeni medya ortamlarında da
özellikle haberciliği ve gazeteciliği hedefleyen gençler için son derece
güçlü ve önemli bir seçenektir.

/İletişim Fakültesi

GAZETECİLİK

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen “İletişim Buluşmaları” ile
öğrencilerimiz hem yerel hem de ulusal düzeyde medya sektörünün
deneyimli isimleriyle buluşmaktadır. Trabzon yerel basını ile güçlü
bağları bulunan Bölümümüzde, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ve
yerel basının önemli aktörleri ile yapılan işbirlikleri, öğrencilerin yerel
basında staj ve çalışma olanakları açısından önem kazanmaktadır.
Bölüm mezunları, ulusal ve yerel gazetelerde çalışabileceği gibi, yine
ulusal ve yerel TV kanallarına bağlı olarak da çalışabilirler. Ayrıca haber
ajanslarında görev alabilirler.

Kariyer
Bölüm mezunları, ulusal ve yerel gazetelerde çalışabileceği gibi, yine
ulusal ve yerel TV kanallarına bağlı olarak da çalışabilirler. Ayrıca haber
ajanslarında görev alabilirler.
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İlahiyat
Fakültesi
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İlahiyat Fakültesi
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İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Bölümümüzde yer alan anabilim dalları; inanç, ibadet, hukuk ve ahlak
esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana
kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü olarak, İslam dininin doğuşundan
günümüze kadar geçirdiği tarihi süreci konu edinerek meydana gelen
belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları inceliyoruz.
Müslümanlar tarafından oluşturulan kurumlar ile bilim ve kültür
geleneği de bölümümüz içerisinde araştırılmaktadır.

Okutulan dersler ile öğrencilerimizin İslam’ın genel yapısını, temel
kaynaklarını tanımasına, bunlardan yararlanabilmesine; klasik ve
modern din bilimlerinin konu, yöntem ve problemleri hakkında bilgi
sahibi olmasına; günümüzde ortaya çıkan dinî problemleri sağlıklı
bir şekilde değerlendirip öneriler sunabilmesine yardımcı oluyoruz.
Bölümümüz kendi içerisinde Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi, İslam
Mezhepleri Tarihi, Tefsir, Hadis, Kelâm, İslam Hukuku, Tasavvuf, Arap
Dili ve Belagati olmak üzere sekiz anabilim dalına ayrılmaktadır.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler
ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü olarak
din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan-din ve
insan-akıl ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve
fonksiyonlarını, felsefi düşüncenin gelişimini, İslam ve Batı düşüncesi
arasındaki etkileşimi, doğru düşünmenin yöntem ve kurallarını, din
eğitiminin tarihini ve günümüz eğitim sistemindeki yerini ele alıyoruz.
Bölümümüzde okutulan dersler ile öğrencilerimizin düşünce
dünyalarının zenginleşmesine, eleştirel ve rasyonel bakış açısı
kazanmalarına, bireysel ve toplumsal hayattaki sorunları bilimsel
yöntemlerle analiz edip kendilerini etkili biçimde ifade edebilmelerine
yardımcı oluyoruz. Bölümümüz kendi içerisinde Din Eğitimi, Din
Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi,
İslam Felsefesi, Mantık olmak üzere sekiz anabilim dalına ayrılmaktadır.

Bölümümüz kendi içerisinde İslam Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi,
Türk İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi olmak üzere dört anabilim
dalına ayrılmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

/ İlahiyat Fakültesi

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Kariyer
Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz yurt içinde ve yurt dışında
birçok alanda istihdam imkânına sahip olurlar. Bunlardan bazılarını şu
şekilde özetlemek mümkündür: Mezunlarımız Diyanet İşleri Başkanlığı
bünyesinde merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında müftü, müftü
yardımcısı, vaiz/vaize, Kuran kursu öğreticisi / imam, müezzin, eğitim
görevlisi, diyanet işleri uzmanlığı kadrolarında din görevlisi olarak
çalışabilir.
Buna ek olarak, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, ilk ve orta dereceli
okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenliği ve İmam
Hatip okullarında meslek dersleri öğretmenliği yapabilirler. Ayrıca
Başbakanlık’a bağlı Osmanlı Arşivlerinde de araştırmacı olarak
çalışabilirler. Bu meslek gruplarının yanı sıra mezun öğrencilerimiz;
ilahiyat ve sosyal bilimler alanında daha ileri seviyede araştırma
yapmak istediklerinde; lisansüstü eğitime devam etme imkânına da
sahiptirler.
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arttırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, panel,
workshop, atölye çalışmaları, sergi gibi etkinlikler düzenlenmektedir.
Resim Bölümü olarak Baskı ve Resim Atölyeleri, Teknolojik Donanımlı
Derslikleri ve Sergi Salonu ile öğrencilerimizin her türlü eğitim-öğretim
ve sosyal etkinliklerini karşılayacak fiziksel olanaklara sahibiz.

Kariyer
Bölüm mezunları, ressam, galeri yöneticiliği, kamusal ve özel alanda
danışman, küratör ve eleştirmen olarak çalışma olanağına sahiptir.

Programımızda yer alan dersler dışında bölümümüzde, konferanslar,
workshoplar gerçekleştirerek çeşitli alanlarda uzmanlaşmış davetli
sanatçı ve akademisyenlerin katkılarıyla öğrencilerimizin bilgi
birikimlerini arttırmalarına olanak sağlanmaktadır. Bölümümüzde
sanat ve tasarım alanındaki gelişmelere paralel olarak güncellenen
örgün eğitim programı dışında öğrencilerimizin bilgi ve becerilerinin

www.ktu.edu.tr

/ Güzel Sanatlar Fakültesi

Bir çok sanatçı yetiştiren Trabzon’da, Akçaabat Yerleşkesinde kurulan
Güzel sanatlar Fakültesindeki deneyimli akademik kadroya sahip
Bölümümüzde, çağdaş estetik anlayışıyla resim eğitimi verilmektedir.
Temel sanat eğitimi atölye ve desen dersleri ile başlayan eğitim
programında üst yarıyıllarda sanat ve Tarihle ilgili kuramsal derslere ve
seçmeli derslere yer almaktadır. Desen, Duvar Resmi, Özgün Baskı, Cam
Sanatı, Bilgisayar Destekli Grafik vb. gibi seçmeli dersler öğrencilerin
farklı alanlarda da bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi
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KTÜ Devlet Konservatuvarı

162
www.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi

/ Lisans Programları

Neden KTÜ Devlet Konservatuarı?
Donanımlı, genç ve üretken bir akademik kadroya sahip,
Türk Müziği ve Batı müziği alanında teori ve pratiğe dayalı bir eğitim
sunulmaktadır,
■ Müzikoloji biliminin hem tarihsel, hem sistematik hem de etnomüzikoloji
■
■

alanlarında çalışma imkanı sunabilecek etkin bir müfredata sahiptir
Bölge konumu etnomüzikoloji çalışmaları açısından son derece
uygundur,
■ Türkiye’nin en eski kayıtlarının yer aldığı müzik arşivine (KARMA)
sahiptir,
■ Öğrencilerin aktif olarak yer aldığı yurtiçi ve yurtdışında
gerçekleştirilen konserler, uluslararası isim yapmış sanatçı ve bilim
insanlarının katılımıyla düzenlenen sempozyum, çalıştay, seminer, atölye
çalışmaları ve festivaller ile çok yönlü ve kapsamlı bir eğitim imkanı
sunulmaktadır.
■

Kariyer

/ KTÜ Devlet Konservatvuar

Kültürel açıdan oldukça zengin ve canlı bir yapının bulunduğu bir bölgede
kurulan KTÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümümüzde, başta
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ve Anadolu coğrafyasında yaşayan yerel
kültür ürünlerinin nitelikli saha araştırmaları ile derlenmesi, toplanması,
geçmiş kuşaklarla bağlarının kurulması, korunması ve gelecek kuşaklara
aktarılması aşamalarında rol alabilecek müzikologlar yetiştirecek bir
eğitim programı uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, tarihsel alandaki
verilerin tespiti ve bilimsel olarak değerlendirilmeleri için müzik tarihi
içerisinde yeryüzündeki farklı coğrafyalarda yaşanan dönem kültürleri
hakkında bilgiler verilmektedir. Yeni, özgün ve yaratıcı araştırmaların
yapılması ve projelendirilmesi için teorik ve uygulamalı bir ders içeriği
sunulmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

KTÜ DEVLET KONSERVATUVARI

Müzikoloji programından mezun olan öğrenciler, sivil toplum
örgütlerinde, Kültür Bakanlığında ve ona bağlı il kültür müdürlüklerinde,
özel araştırma gruplarında, müzik yayıncılığı alanında, çeşitli kamu kurum
ve kuruluşlarında, müzik işletmeciliği ve danışmanlığı alanında çalışabilir.
Ayrıca, formasyon eğitimini tamamlayan mezunlar Milli Eğitim sistemi
içerisindeki okullarda istihdam edilmektedir.

www.ktu.edu.tr
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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
■ Antrenörlük Eğitimi
■ Spor Yöneticiliği
■
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Beden Eğitimi
ve Spor Meslek
Yüksek Okulu
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Programımızın temel hedefi ülkemizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul
ve lise düzeyindeki okullara nitelikli Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni
yetiştirmektir. Bu amaçla öğretmen adayları; genel kültür, kuramsal ve
uygulamalı alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisine yönelik birçok
ders alırlar.
Öğretmenlik programı kapsamında aldıkları derslerden edindikleri
bilgi, beceri ve tutumları uygulamaya aktarmak ve kullanmak için okul
öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde gözlem yaparlar, derslere katılırlar
ve öğrenimlerinin son döneminde öğretmenlik uygulaması yaparlar.
Öğrencilerimiz, öğrenim gördükleri dört yılın sonunda; ders planı
yapma, öğretme-öğrenme sürecini gerçekleştirme, ölçme ve
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değerlendirme, öğrenciyi tanıma, işbirliği yapma, mesleki gelişim, sınıf
yönetimi ve liderlik, iletişim, teknoloji kullanımı, alan içeriği ile yaşam
boyu hareket ve spor kültürü kazanma konularında uzmanlaşırlar.

Kariyer
Bölüm mezunları, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” unvanı ile Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına “Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmeni” olarak atanmaktadırlar.
Ayrıca mezunlarımız üniversitelerin akademik kadrolarında ve
hareket ve spor eğitimi ile ilgili kamu ve özel kuruluşlarda da görev
alabilmektedirler

ve teknikleri kullanır, Yetenek Seçme, Yönlendirme ve Geliştirmede ve
Sporda Modelleme yapma, geliştirme ve takip etmeyi planlar, teknoloji
kullanımı, iletişim, liderlik, alan içeriği, değerlendirme, analiz yapma ve
uygulama bilgisi konularında uzmanlaşırlar.

Kariyer
Bölüm mezunları, Beden Eğitimi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne
bağlı birimlerde antrenör, yönetici, monitör; Yüksek Öğretim
Kurumları’nda öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi; özel kuruluşlarda
aerobik, step ve animatör hocası olarak çalışabilmektedirler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Programımızın temel hedefi çeşitli kurum ve kuruluşlara, Gençlik
Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü ve Kulüplere çeşitli yaş
guruplarına yönelik Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve
Sporda Performans Analisti yetiştirmektedir. Bu amaçla; Spor Bilimleri,
Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analisti adayları;
genel kültür, kuramsal ve uygulama alan bilgisi ve Spor Bilimleri,
Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analisti meslek bilgisi
ne yönelik bir çok ders alırlar. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik
ve Sporda Performans Analisti adayları öğrenim gördükleri dört yıl
sonunda sporcuların eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem
çözme ve analiz-sentez yapma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem

/BESYO

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Programımızın temel hedefi antrenör, spor bilimcisi, spor yöneticisi ve
rekreasyon lideri yetiştirmektedir. Programımız, genel spor bilgisi, yönetim,
işletme, pazarlama, spor yöneticiliği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler
içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre
seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır.
Böylece, Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, gerek bireysel gerekse de
gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla beden eğitimi ve spor problemlerini
tanımlayarak çözüm üretebileceklerdir.

Kariyer
Bölüm mezunları, pedagojik formasyon kursu alarak beden eğitimi ve spor
öğretmeni, özel ve resmi kuruluşlarda spor yöneticisi, Gençlik ve Spor
Bakanlığında sportif uzman ve antrenörlük belgeleri ile beraber spor kulüplerinde
antrenörlük yapabilmektedirler. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurumlarında öğretim
görevlisi ve araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedirler.
www.ktu.edu.tr
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ÖN LİSANS PROGRAMLARI
ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU
Lojistik
ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Mobilya ve Dekorasyon
BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
İşletme Yönetimi
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU
Biyokimya
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
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SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
Gemi İnşaatı
Makine
Mekatronik
TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU
Yaşlı Bakımı
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi		
Elektronik Teknolojisi		
Geleneksel El Sanatları
Harita ve Kadastro
İnşaat Teknolojisi
Makine
Tekstil Teknolojisi
TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Sigortacılık
İşletme Yönetimi
Maliye
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			

/ Lisansüstü Parogramlar

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Batı Dilleri ve Edebiyatı
Adli Tıp
		Bilgisayar Mühendisliği
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ağız-Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi
		Biyoloji
Ekonometri
Analitik Kimya
		Çevre Bilimleri
İktisat
Anatomi
		
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
İşletme
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
		
Elektrik- Elektronik Mühendisliği
Kamu Hukuku
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
		Endüstri Mühendisliği
Kamu Yönetimi
Eczacılıkta Biyokimya		
		Fizik
Maliye
Endodonti
		
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
Resim Anasanat Dalı
Farmakognozi
		Harita Mühendisliği
Tarih
Farmakoloji
		İç Mimarlık
Temel İslam Bilimleri (Rize-KTÜ Ortak Programı)
Fizyoloji
		İnşaat Mühendisliği
Türk Dili ve Edebiyatı
Halk Sağlığı
		
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Uluslararası İlişkiler
Hemşirelik
		
İş Sağlığı ve Güvenliği
Hemşirelik Esasları ve Yönetim
		Jeofizik Mühendisliği
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Histoloji-Embriyoloji
		Jeoloji Mühendisliği
Beden Eğitimi ve Spor
İç Hastalıkları Hemşireliği
		Kimya
Bilgisayar ve Öğrt. Tekn. Eğitimi
Oral Diagnoz ve Radyoloji
		
Lif ve Kağıt Teknolojileri
Eğitim Bilimleri
Ortodonti
		Maden Mühendisliği
Güzel Sanatlar Eğitimi
Pedodonti
		Makine Mühendisliği
İlköğretim
Periodontoloji
		Matematik
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanı Eğitimi
Protetik Diş Tedavisi
		
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Restoratif Diş Tedavisi
		Mimarlık
Türkçe Eğitimi
Sağlık Psikolojisi
		
Orman Endüstri Mühendisliği
Tıbbi Biyokimya
		Orman Mühendisliği
ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Tıbbi Biyoloji
		Peyzaj Mimarlığı
Fen Bilimleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
		
Şehir ve Bölge Planlama
Sosyal Bilimler
		
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Tıp Bilimleri
			
KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Karadeniz Araştırmaları

Karadeniz Teknik Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

KTÜ lisansüstü eğitim veren enstitüleri ile sosyal ve kültürel alanlarda donanımlı akademik çalışmalara fırsat
verirken bir yandan da genç ve dinamik bilim insanlarının yetişmesinde, dolayısıyla bilgi üretiminde etkili olmaktadır.
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YABANCI
DİLLER
Y. O.
KÜLTÜR
MERKEZİ

KÜTÜPHANE

EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

SPOR
KOMPLEKSİ

KORU OTELİ

BİYOLOJİ

YURT
YURT

YURT

TIP
FAKÜLTESİ

FARABİ
HASTANESİ

LOJMANLAR

DİŞ
HEKİMLİĞİ
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SOSYAL
TESİSLER

MATEMATİK

Karadeniz Teknik Üniversitesi

KİMYA

FİZİK
İNŞAAT
HARİTA

MİMARLIK

JEOFİZİK
MAKİNE
MADEN

JEOLOJİ

METALURJİ
VE
MALZEME

ORMAN M.
HUKUK
FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR/
ELEKTRİK
ELEKTRONİK

ORMAN
ENDÜSTRİ
İİBF

PEYZAJ
MİMARLIĞI

SAĞLIK
BİLİMLERİ
F.

ECZACILIK
FAKÜLTESİ

YURT
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Trabzon’da Yaşam
Karadeniz kıyılarının zümrüt kenti Trabzon, tarihi ve kültürel değerlerinin
yanısıra doğal güzellikler yönünden de zengindir. Doğal konumu ve sunduğu
diğer imkanları ile her mevsim gezilip görülmeye değer Trabzon, serin yazları,
dalgalı denizi, yeşilin her tonunu sergileyen bitki örtüsü ile kıymetli bir hazine
gibidir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması nedeni ile eski çağlarda da önemli
bir geçiş merkezi olan Trabzon, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini
çekmektedir.
M.Ö. 2000 yıllarında Kafkas yaylalarından gelen Orta Asya kökenli bir kavmin
kurduğu düşünülen kente, M.Ö. 756 yılında gelen Milet Kolonileri, kalelerinin
masaya benzeyen şekline uygun olarak “Trapezus” adını vermişlerdir. Bölgede,
tarih boyunca çeşitli kavimler hüküm sürmüş ve birçok devlet kurulmuştur.
Trabzon bu devletlerin başkenti olarak önemini tarih boyunca sürdürmüştür.
Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Trabzon, Marco Polo’dan Evliya Çelebi’ye
kadar çok sayıda gezginin uğradığı bir yer olarak da önem kazanmıştır. 1071
yılındaki Malazgirt zaferi ile Türklerin Anadolu’ya hakim olmaya başlamasıyla
özellikle dağlık arazilerde Türk yerleşimler gelişmiştir. 1461 yılında Fatih
Sultan Mehmet’in fethi ile Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına katılan
Trabzon, Anadolu’daki Türk birliğinin sağlanmasının yolunu açmış ve ülkenin
doğuya açılan en önemli kapısı olmuştur. Trabzon, Osmanlı İmparatorluğu
döneminde önce sancak, daha sonra ise eyalet merkezi olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin gelişiminde çok önemli katkıları olan padişahlardan Yavuz
Sultan Selim Trabzon’da uzun süre valilik yapmıştır. Ünü tüm dünyaya yayılan
Kanuni Sultan Süleyman işte bu dönemde Trabzon’da doğmuş ve büyümüştür.
Köklü tarihi yapısı nedeniyle, Trabzon’da çok sayıda tarihi yapı bulunmaktadır.
Yukarıhisar, Ortahisar ve Aşağıhisar olmak üzere üç farklı bölümde inşa edilen
şehir surları kentin en eski kalıntılarıdır. Dünyaca ünlü ve belki de türünün
en iyi örneklerinden biri olan Sümela (Meryemana) Manastırı, her yıl binlerce
turist tarafından ziyaret edilmektedir. Vazelon ve Kuştul Manastırları da
benzer özelliktedir. Ayasofya Camii, Yeni Cuma Camii, Fatih Camii, Gülbahar
Hatun Camii, İskenderpaşa Camii, Cephanelik, Hamamlar ve Bedesten
Çarşısı kentin tarihi yapılarından bazılarıdır. Atatürk Köşkü, Kastelli Konağı,
Etnografya Müzesi Binası, Akçaabat Orta Mahalle Evleri ve Sürmene Evleri
yöre insanının kültürel yönünü ve sanata olan yatkınlığını yansıtan önemli
yapılar arasındadır.
Yeşilin her tonunun sergilendiği bir topoğrafyaya sahip olan Trabzon’da, doğal
özellikleri ile gezilip görülmeye değer güzellikte çok sayıda yer bulunmaktadır.
Boztepe, Uzungöl, Sera Gölü, Altındere Vadisi Milli Parkı ve Çamburnu
bunların başında gelmektedir.
Genellikle çam ağaçlarıyla kaplı dağlar arasındaki düzlüklerde kurulmuş olan
oksijen deposu yaylaları, insanın doğayla baş başa kalabileceği olanaklar
sunar. Hıdırnebi, Kayabaşı, Sultan Murat, Erikbeli, Kadırga ve Lişer bu
yaylalardan sadece bazılarıdır.

