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Yıllarımız Azalırken, Yıllıklarımız Artıyor!..
Bildiğiniz gibi ilk yıllığımız üniversiteden mezuniyetimizde çıkmıştı. Bu
yıllığın ilginç bir serüveni vardı. Yıllık çalışmalarının, 28 Nisan öğrenci
hareketleri ve 27 Mayıs darbesi dolayısıyla aksaması
yüzünden, 1960 yıllığı ancak 1964 yılında yeni bir ekiple
çıkarılabildi ve ne yazık ki bazı arkadaşlarımız burada yer
alamadı.
İkinci yıllığımız ise sevgili Gazanfer Uğural’ın gayretleri ile
mezuniyetimizin 30. yılında çıkarıldı. Böylelikle arkadaşlarımızın
üniversiteden sonraki otuz yıllık yaşantılarından toplu haber alabildik.
Üçüncü yıllık Teknik Üniversite Rektörlüğü tarafından, üniversitenin
kuruluşunun 227. yılı olan 2000 yılında çıkarıldı. Bizler de bu toplu yıllıkta
mezuniyetimizin 40. yılını kutlayan 1960 Makina Fakültesi mezunları
olarak yerimizi aldık.
Dördüncü yıllığımız ise gene Rektörlük tarafından, bu sefer mezuniyetimizin 50. yılını,
başka bir deyişle altın yılını kutladığımız, üniversitemizin de 237. akademik yılını
kutladığı, 2010 senesinde çıkarıldı.
Beşinci yıllık ise bu elinizde tuttuğunuz, mezuniyetimizden sonraki elli yılımızı kapsayan ve sınıfımıza
ait bir yıllıktır.
Bu son yıllığımızın öyküsünü kısaca anlatmak isterim.
İlk önce 2008 yılında Kütahya gezisinde 50. yıl yıllığı ile
ilgili konuşmalar yapıldı ve öneriler getirildi. Daha önce
1960 mezuniyet yıllığımızı çıkaran tertip heyeti içinde
yer alan Ataç Soysal’ın bir ön hazırlık yapması
öngörüldü.
2009 yılı Nisan ayındaki Antakya gezisinde bu konu ile
ilgili kapsamlı bir toplantı yapıldı. Ataç Soysal, örnek
olarak 1958 yılı mezunlarının 50. yıl kitabını getirdi.
Ben de Galatasaray Lisesi’nden mezuniyetimizin 50.
yılı olan 2005’de hazırladığım kitaptan edindiğim
tecrübe ile bir öneri sundum. Bu öneride 50. yılımızda
bir değil iki kitap öngörmüştüm. Birinci kitap, “Anı Kitabı” idi. Bu kitapta her arkadaşa 2 sayfa
ayrılacaktı. Mezuniyetimizden sonraki 50 yıllık yaşamımızı özetleyen bir sayfalık özgeçmiş, ve diğer
sayfada da okul, iş ve aile yaşantımızla bizi tanıtan resimler.
İkinci kitap ise adına “Yaşam Kitabı” ismini verdiğim kitap idi. Bizler mezuniyetimizden sonraki elli
yıllık iş hayatımızda, mühendis, yönetici, öğretim görevlisi, politikacı, işadamı vb. birçok görevler
yapmıştık. Bu görevlerde ülkemizin teknolojisine, sanayine, ekonomisine ve kalkınmasına büyük
katkılarda bulunmuştuk. Bu birikimlerimizi “Yaşam Kitabı”nda gelecek nesillere, genç mühendislere
anlatmak ve onların bazı konularda daha iyi yetişmelerini sağlamak ve daha önce aynı yollardan geçen
bizlerin deneyimlerimizden faydalandırmak gerekir diye düşünmüştüm. Bir gün gene beraber olmayı
umduğumuz, hiçbir zaman asla unutamayacağımız acı kayıplarımız birikimleriyle beraber gitmişlerdi.
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Bu kadar değerli deneyimlerin daha sonraki nesillere aktarılmadan yok olup gitmesi büyük kayıptı. Bir
Afrika atasözünün söylediği gibi “Her ölen olgun insan bir kütüphaneyi beraberinde götürür”. Bu
kütüphanelerin beraberimizde gitmemesi için bunların kağıda dökülerek bir kitap halinde basılmasını
düşünmüştüm.
Bu konu enine
boyuna tartışıldı ve
bazı değişik öneriler
getirilerek kabul
edildi.
Daha sonra hazırlık
çalışmalarını
yürütmek
üzere
İstanbul, Ankara ve
İzmir’den seçilen
arkadaşlardan yıllık
hazırlık komitesi
kuruldu.
Anı kitabına Mayıs 2010’da yapılacak 50. yıl kutlamalarının da eklenmesi ön görüldüğünden, “Anı
Kitabıı”nın basımı 2010 Mayısından sonra gerçekleşecekti.
Antakya dönüşünden hemen sonra komiteler kapsamlı bir çalışma yaparak,
kitapların içeriğini, yapılarını ve formatları tespit ettiler. Aynı zamanda bu
yıllıklara girecek olan arkadaşların (1955 yılında Makina Fakültesine girenler,
hangi tarihte girerlerse girsinler 1960 yılında mezun olanlar, 1955’ten önce girip
bir dönem 1955’liler ile okuyan ve kendini bu grupla özdeşleştirmiş olanlar)
adres listeleri güncelleştirilmeye başlandı.
Uzun çalışmalar ve toplantılar yapıldı. Telefonlar, e-mail’ler, fakslarla arkadaşlara
ulaşıldı ve yavaş yavaş bilgiler, resimler toplanmaya başlandı. En sonunda 50.
yılımızı kutladığımız Sapanca’daki toplantımıza yıllığın prova baskıları yetiştirildi.
Eksiklerin saptanarak tamamlanması, hataların düzeltilmesi ve yeni önerilerin
alınmasından sonra yıllığa son şekli verildi ve baskısı yapıldı.
Şimdi sizlerden beklediğimiz “Yaşam Kitabı” için eksik olan yazılarınızı göndermeniz. İnanıyoruz ki
“Yaşam Kitabı”nı tamamladığımız zaman sadece mühendislere değil, birçok mesleğe de örnek
olacak bir çalışma yapmış olacağız. Bunun gururunu da 1960 mezunlarının çoktan hakkettiklerine
inanıyoruz.
Hazırlık Komitesi adına
Oktay Aras
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1974-1977, 1980-1987
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İstanbul Teknik
Üniversitesi Tarihçesi

stanbul Teknik Üniversitesi'nin geçmişi
gerilere, Osmanlı dönemine, Sultan III.
Mustafa’nın saltanat yıllarına kadar
uzanmaktadır. Osmanlı Devletinde ilk kez
Batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek üzere
1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i
Hümayun
(İmparatorluk
Deniz
Mühendishanesi), gemi inşaatı ve deniz
haritalarının yapılması konusunda uzman
personel yetiştiriyordu. Haliç Tersane’sinde yer
alan okulun kurucusu bir Macar soylusu olan

İ

okula Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nden kitap
göndermiştir. Okula bağlı bir matbaanın
kurulmasına olanak sağlayan padişah ayrıca
gözlem ve ölçüm aletleri bağışlayarak okulun
donanımına katkıda bulunmuştur.
Okulda verilen dersler arasında istihkam, top
dökümcülüğü, topçuluk, astronomi gibi konular
yer alıyordu. Okulun kuruluş ve gelişim
sürecinde Fransız öğretim üyelerinin ve
mühendislerin de katkısı büyüktür. Hasköy'de,
bugün Haliç Köprüsü'nün kuzey yönündeki

Baron de Tott'du.
Osmanlı'ların yenileşme hareketinde önemli rol
oynayan Baron de Tott, açılan okulda ders de
vermiştir. İlk başhoca ise birçok yabancı dil
bilen ve gemi mühendisliği konusunda eğitim
görmüş olduğu ileri sürülen Cezayirli Seyyid
Hasan Hoca’dır. Okulun kitaplığının yabancı
dillerden çevrilen birçok eserle zenginleştirildiği
ileri sürülmektedir.
1795 yılında, III. Selim döneminde açılan
Mühendishane-i Berr-i Hümayun (İmparatorluk
Kara Mühendishanesi) topçu subayı yetiştirmek
için kurulmuştu. Mühendishane-i Bahr-i
Hümayun’un genişletilmesiyle oluşan bu okulun
eğitim süresi dört yıldı. III. Selim
Mühendishane’nin gelişmesine önem vererek,

ayağının bulunduğu alanda yer alan Kara
Mühendishanesi binası zamanla yıkılmış; Hasköy
askerlik şubesinin bahçesinde duran yazıtı 1995
yılında İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan alınan izinle
İTÜ'nün Taşkışla binasına getirilerek, giriş
holüne yerleştirilmiştir.
1847 yılında Mühendishane-i Berr-i
Hümayun'un müfredatına mimarlık alanında da
dersler konularak batı usullerine göre mimarlık
bilgileri verilmeye başlandı. 1883 yılında
Hendese-i Mülkiye’ye dönüştürülen
Mühendishane-i Berr-i Hümayun, 1909 yılında
Mühendis Mekteb-i Alisi adını alarak, sivil
mimar ve mühendislerin yetişmesi konusunda
eğitim vermiştir.
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Cumhuriyetin kuruluşu ile mühendislik ve
mimarlık eğitimi yeniden düzenlendi. Mühendis
Mekteb-i Alisi yol, demiryolu, su işleri ve inşaat-

uzmanlaşmaya ve kadrolaşmaya gidildi. İlk
yıllarında İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik
Fakültelerinden oluşan İstanbul Teknik

mimarlık dallarını kapsayacak şekilde eğitim
veren bir okul olarak örgütlenmişti. 1929 yılında
Mektebin mevcut su ve yol kollarına inşaat
şubesi de eklenerek mimarlık alanında eğitime
başlanmıştır. İlk mezunlarını 1931 yılında veren
Yüksek Mühendis Mektebi Cumhuriyet
Türkiye’sinin bayındırlık işleri için gerekli teknik
elemanları yetiştiriyordu. 1940'larda Almanya ve
İsviçre'yi terkeden öğretim üyelerinin katılımı ile
güçlenen kadrosu ile Yüksek Mühendis Mektebi,
Türkiye'nin teknik öğretim alanında önde giden
bir eğitim kuruluşu olarak seçkinleşti. Önce
Gümüşsuyu'ndaki eski kışlada konumlanan
mektep, daha sonra Taşkışla ve Maçka
Silahhanesi binalarının da verilmesiyle büyüdü
ve öğrenci sayısı ile birlikte öğretim kadrosu da
gelişti. 1944 yılında Yüksek Mühendis Mektebi
İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüştü.
Fakültelerin başlangıçta çok sınırlı olan öğretim
kadrosu zamanla gelişerek bilim dallarında

Üniversitesi Maden, Kimya, Gemi İnşaatı, FenEdebiyat, İşletme, Uçak ve Uzay Bilimleri,
Denizcilik gibi fakültelerin kurulması ile
büyümüş, tüm fakülteler bölümlere ayrılmış ve
her fakültede diploma veren programlar
gelişmiştir. Örneğin İnşaat Fakültesi içinde
Jeodezi ve Fotogrametri, Makina Fakültesi
içinde Tekstil, Mimarlık Fakültesi içinde
Şehircilik ve Endüstri Tasarımı gibi bölümler
lisans ve yüksek lisans eğitimi verecek şekilde
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dallanarak İstanbul Teknik Üniversitesi
dünyadaki çağdaş gelişmelere paralel bir büyüme
göstermiştir. İTÜ mimarlık alanında ve
mühendisliğin tüm dallarında Türkiye'nin
ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda
uluslararası düzeyde yetkin olabilecek meslek
adamları yetiştirmektedir. İTÜ'de yapılan
doktora ve diğer bilimsel yayınlar, Türkçenin
bilim dili olarak
yerleşmesine ve birçok
alanda
teknik
terminolojinin
oluşmasına katkıda
bulunarak büyük bir
ulusal
birikim
sağlamıştır.
İTÜ'de
1974/75
öğretim yılında iki
kademeli
eğitime
geçilerek, dört yıllık
lisans
eğitimine
eklenilen iki yıllık
lisansüstü programları
ile birçok uzmanlık
alanında üst düzeyde
eğitim
verilmeye
başlanmıştır. Halen Fen
Bilimleri,
Sosyal
Bilimler, Nükleer
Enerji, Avrasya Yer Bilimleri, Bilişim olmak
üzere beş enstitü tarafından yürütülen yüksek
lisans ve doktora programları ile büyük bir
öğrenci kitlesine hizmet veren İTÜ, lisans
sonrası eğitimle Türkiye'nin gereksinim duyduğu
genç öğretim üyesi adaylarını yetiştirmeyi ve
düzeyli uzman gereksinimini karşılamayı
hedeflemektedir.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Mimarlık,
Makina, İşletme Fakülteleri, Türk Musikisi
Devlet Konservatuarı ve Sosyal Bilimler
Enstitüsü kent merkezinde, Taşkışla,
G ü m ü ş su yu v e M a çk a bi n al a r ı nd a
bulunmaktadır. 1970'lerden başlayarak Maslak'ta
gelişen geniş kampüs içinde Rektörlük yönetim

binaları ile birlikte İnşaat, Maden, Kimya ve
Metalürji, Fen-Edebiyat, Uçak-Uzay Fakülteleri
bulunmaktadır. Lisans sonrası eğitim veren
Enstitüler ise: Nükleer Enerji, Fen Bilimleri,
Bilişim ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüleridir.
Teknik Üniversite bünyesine 1988 yılında katılan
Denizcilik Fakültesi, Tuzla'da 16.5 hektarlık bir
alana sahiptir. İTÜ Maslak Kampüsünde büyük

bir gelişme süreci yaşanmaktadır. Kitaplık,
Kültür Sanat Birliği, Spor Birliği, Çocuk Yuvası
gibi binaların yapımıyla üniversite yaşamının
gerektirdiği temel hizmetler karşılanmıştır.
1940'lardan başlayarak birçok ünlü İTÜ'lünün
kaldığı Gümüşsuyu Öğrenci Yurduna ek olarak
Maslak Kampüsünde yapılan yeni yurt ve
lojmanlar öğrenci ve öğretim üyelerinin
kullanımına sunulmaktadır.
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İTÜ Makina Fakültesinden Görüntüler
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Dekanımız
Prof. Dr. Taner Derbentli
2007 -

Dekanlarımız

Ord. Prof. Ratip Berker
1944-1948

Ord. Prof. İlhami Cıvaoğlu
1948-1950

Prof. Dr. Melih Koçer
1950-1952

Prof. Dr. Fikret Narter
1942-1954

Prof. Dr. Hikmet Binark
1954-1956

Prof. Dr. Nurettin
Çuhadar

Prof. Dr. Fahri Terzioğlu
1958-1960

Prof. Dr. Lütfullah Ulukan
1960-1962

Prof. Dr. Teoman Özalp
1962-1964

Prof. Dr. Aziz Ergin
1964-1966

Prof. Dr. Saffet Müftüoğlu
1966-1968

Prof. Dr. Kemal Kafalı
1968-1970

Prof. Dr. Cahit Özgür
1970-1972

Prof. Dr. Hasan Fehmi
Yazıcı
1970-1970

Prof. Dr. Mustafa Gediktaş
1972-1980

Prof. Dr. Aziz Ergin
1980-1982

Prof. Dr. Yaşar Özemir
1982-1991

Prof. Dr. Talha Dinibütün
1991-1994

Prof. Dr. Nilüfer Eğrican
1994-2000

Prof. Dr. Mehmet
Demirkol
2000-2004
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Şubesinin programının
değiştirilerek Makina ve Elektrik
için ayrı ayrı mühendis yetiştirilmek
üzere iki ayrı program
hazırlandığını da bildiriyordu.
Tedris Meclisince Komisyon kararı
kabul edilerek Nafia Vekaletine
sunuldu ve onay alındı.
Bu suretle 1938’de bugünkü Makina ve Elektrik
Fakültelerinin esasını teşkil eden şubeler ayrı
olarak kurulmuş oldu.
Makina ve Elektrik Şubeleri ilk mezunlarını
1940 yılından itibaren vermeye başladılar.
Makina Şubesinden ilk defa yüksek mühendis

Makina Fakültesi’nin
Tarihçesi ve Bugünü
İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi,
ülkemizdeki makina mühendisliği dalında eğitim
ve araştırma yapan en eski fakültedir. 1773
yılında Haliç Tersanesi'nin Karaağaç semtinde
kurulan "Hendese Okulu", 1776 yılında
"Mühendishane-i Bahri-i Hümayun" ve 1795'de
"Mühendishane-i Berri-i Hümayun"
adı altında, denizcilik ve topçuluk
eğitimi yapan mühendislik okulları,
İstanbul Teknik Üniversitesi ve
Makina Fakültesi'nin ilk çekirdeğini
oluşturmuştur.
Makina Fakültesi bugünkü adını 1944
yılında almıştır. "İstanbul
Darülfünunu"nun 1933 yılında yeni
üniversite reformu ile İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi'ne bağlı
olan 1926 yılında kurulmuş Elektrik
ve Makina Enstitüsü kaldırılmış ve
Yüksek Mühendis Okulu'nda
Elektro-Mekanik Bölümü açılarak
Makina-EIektrik; Mühendisliği
öğretimi başlamıştır. Bu şekilde
makina ve elektrik mühendisleri bir
branş olarak görülüyordu. Batıdaki
örneklerine bakınca bu iki branşın tek
elde toplanmasının doğru olmadığı
tartışılmaya başlandı. Bu arada öğrenim
süresinin altı yıldan beş yıla indirilme çalışmaları
için ders programlarını da incelemek maksadıyla
müderrislerden Salih Murat Uzdilek, Kerim
Erim, Osman Tevfik Taylan ve Rıfkı
Ardaman’dan müteşekkil bir komisyon kuruldu.
Bu komisyon Yüksek Mühendis Mektebi’ndeki
bölümleri inceleyerek, Yol ve Su Şubelerinin
birleştirilmesi ile beraber Elektromekanik

olarak 14 kişi mezun oldu.
Yüksek Mühendis Mektebi memleketimizde bir
politeknik olarak bütün teknik branşları
bünyesinde toplamak durumundaydı. İkinci
Dünya Savaşı, uçak inşaatına geniş yer verilmesi
gereğini ortaya koymuştu. Hükümet konuyu
Yüksek Mühendis Mektebi yönetimi ile görüştü
ve böyle bir şube açıldığı takdirde “Türk Kuşu”
teşkilatından ve orada çalışan Polonyalı
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uzmanlardan istifade edilebileceği bildirildi.
Durum Tedris Meclisinde incelenilerek Makina
Şubesine bağlı olarak Uçak Mühendisliği
Kolunun 1941’den itibaren açılması kabul edildi.
Nazari aerodinamik dersi için Prof. Ratip
Berker, tayyare malzemesi ve tayyare inşaatı
dersi için tayyare yüksek mühendislerinden
Kudret Mavitan, muallim muavinliğine de
tayyare yüksek mühendisi Fahri Terzioğlu
seçildiler.
Memleketimizde çok eskiden beri devam eden
gemi ve deniz inşa işlerinin de bir teknik
organizasyona bağlanması gerekiyordu. Maarif
Vekaleti 1943 yılında bu konuyu Yüksek
Mühendis Mektebi’ne açtı. Konu Tedris
Kurulunda görüşüldü. Kurulu aydınlatmaları
için memleketimizde bu hususla alakalı bazı
elemanlarında görüşleri alınarak bir rapor
hazırlamak maksadıyla Prof. Burhanettin
Berken, Prof. İhsan İnan, Prof. Salih Murat
Uzdilek, Prof. Hilmi İleri ve Prof. Duscio’dan
müteşekkil bir komisyon kuruldu. Gemi ve gemi
inşa işleriyle tanınmış bulunan Ata Nutku,
Muhittin Etingü, Zeyyat Parlar, Mesut Tolgar,
Muhtar Balsöz, Saip Alpay ve Fahri Togan
davet edilerek komisyonla birlikte gemi inşaiye
mühendisliği branşı için lüzumlu program tespit
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edildi. Konu Tedris Kurulunda
tekrar görüşülerek kabul edildi.
Bu suretle 17/8/1943 tarihinde
Makina Şubesine bağlı Deniz
İnşaatı Mühendisliği Kolu
kurulmuş oldu. Bu şubede ders
vermek üzere Deniz
Binbaşılarından Ata Nutku ile
Muhittin Etingü profesör
seçildiler. Ayrıca Saip Alpay da
görevlendirildi.
Yukardan beri açıkladığımız
üzer e Yü ksek Mühendi s
Okulu’nun Makina Şubesi, Uçak
ve Gemi İnşaiye Kolları ile
beraber 1943 yılında esas şeklini
almış oldu.
12/7/1944 tarihinde kabul edilen 4619 sayılı
kanunla Yüksek Mühendislik Okulu bütün hak
ve vecibeleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi
haline geldiği zaman Makina Şubesi de Genel
Makine, Uçak İnşaatı, Gemi İnşaatı olmak üzere
üç branşta yüksek mühendis yetiştirmek üzere
Makina Fakültesi adıyla teşkilatlandırıldı.
Kuruluş bakımında İnşaat ve Mimarlık
Fakültelerinden sonra gelen bu fakültenin
gayeleri yeniden tespit edildi:
1) Memleketimizin muhtaç bulunduğu makina,
uçak ve gemi inşaatı sahası için yüksek
mühendis yetiştirmek,
2) Araştırma yapmak; memleketimizin makina
tekniği seviyesini yükseltecek çalışmalarda
bulunmak; sanayi hayatımızla yakından temaslar
temin ederek işbirliği yapmak; halka bu teknik
sahada rehberlik etmek,
3) Araştırmaların ve buluşların sonuçlarını
yayınlamak suretiyle bu bakımdan da memlekete
hizmet etmek.
1944’de ilk defa fakülte haline geldiği zaman
Mekanik, Yüksek Matematik, Fizik, Kimya, Isı,
Makina Elemanları, Uçak, Motorlar, Buhar
Makinaları, Gemi İnşaatı ve Teknoloji Kürsüleri
kurulmuştu. Bu kürsülerin kadrolarında Türk
öğretim elemanları mevcut olmakla beraber yeni

kurulacak veya kurulmakta olan bazı Kürsülere
yabancı eleman getirtilmişti. Bir geçiş devresi
olarak gördüğümüz bu hal, 1946 yılına kadar
devam etti.
* * *
Bugün dünya teknolojisine uygun, çağdaş bir
eğitim ve araştırma kurumu olan İTÜ Makina
Fakültesi, ülkemizin en geniş araştırma
laboratuarlarına sahip fakültelerinden birisidir.
İTÜ Makina Fakültesi, bilimsel araştırmaların
sonuçlarını teknolojik olgulara dönüştürmek,
sanayinin problemlerini ekonomi ve teknoloji
arasında köprü kurarak çözmek için sanayinin
yanındadır.
Makina Mühendisliği Bölümü, her türlü
mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm
sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretim
planlaması konularında eğitim ve araştırma
yapmaktadır. Otomotiv endüstrisinden enerji
üretimine, petro-kimya sanayiinden robot
teknolojisine; tekstil saııayiinden savunma
sanayiine kadar bir çok alanda araştırma ve
geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

İTÜ Makina Fakültesi, Genel Makina ve Tekstil
bölümleri,176 öğretim elemanı (40 profesör, 22
doçent, 17 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi,
3 uzman ve 88 araştırma görevlisi), 109
teknisyen ve memuru, yaklaşık 1600 öğrencisi ile
Türkiye'nin en iyi makina ve tekstil mühendisliği
eğitimi veren kurumlarından birisidir. Fakültede;
Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar,
Konstrüksiyon, Makina Malzemesi ve İmalat
Teknolojisi, Makina Teorisi Sistem Dinamiği ve
Kontrol, Mekanik anabilim dalları
bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası
toplantıların, sanayiye yönelik kurs ve seminerler
ile sosyal sürekli etkinliklerin yapılabileceği
INTERNET'e bağlı olan ve simultane tercüme
olanakları dahil tüm çağdaş sistemlerle
donatılmış 305 kişilik "Konferans Salonu", 65
kişilik "Görsel Eğitim Merkezi" ve her biri 80
kişi kapasiteli üç adet seminer odası hizmete
açılmıştır.
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