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ÖZET 

DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDA YÜKSEK MERTEBEDEN 
İVMELER VE POLLER 

Nurten BAYRAK 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezi 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Salim YÜCE 

Eş Danışman: Prof. Dr. Faruk YİĞİT 

Ulaştırma alt sistemlerinden biri olan demiryolu, diğer ulaştırma alt sistemleriyle yoğun 
bir rekabet halinde bulunmaktadır. Yürütüle gelen yanlış politikalar sonucu ülkemizde 
demiryolu ulaştırmasına olan talep, yolcu ve yük taşımacılığında karayolunun oldukça 
gerisinde kalmıştır. Demiryolunun pazar payını arttırması ve rekabetini devam 
ettirebilmesi için hizmet kalitesini arttırması gerekmektedir. Dakiklik ve güvenilirlik bir 
ulaştırma alt sisteminin kalitesini belirleyen ölçütlerin başında gelmektedir. Bu 
ölçütlerin istenilen seviyede tutulabilmesi de kısmen etkin trafik kontrolü ile 
sağlanabilir.  

Trenler önceden hazırlanmış bir hareket planına uygun biçimde hareket etmektedir. 
Ancak beklenmedik bazı olayların gerçekleşmesi sonucu gecikmeler ve dolayısıyla 
trenler arası çatışmalar meydana gelebilmektedir. Trafik kontrolü, trenler arası 
çatışmaları, gecikmeleri mümkün olduğunca azaltacak şekilde çözüp, yeni bir 
uygulanabilir çizelge hazırlamak için uygulanır. Problemin zorluk derecesi nedeniyle, 
problemin en az gecikme içeren çözümüne kabul edilebilir bir süre içerisinde ulaşılması 
imkânsızdır. Bu çalışmada, 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde uygulanabilir ve gecikme 
toplamının olabildiğince küçüklendiği bir çizelge hazırlamak için, genetik algoritmalar 
kullanılmıştır. Geliştirilen algoritmanın çözümleri, belirli boyuttaki problemlerin kesin 
ve dispeçer çözümleri (yapay sinir ağı) ile karşılaştırıldığında, algoritma kısa sürede 
yeteri kadar iyi sonuçlar vermektedir. Algoritmanın uygulanması için geliştirilen 
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bilgisayar programı, tren dispeçerleri için bir karar destek sistemi olarak da 
kullanılabilir. 

Trenler önceden hazırlanmış bir hareket planına uygun biçimde hareket etmektedir. 
Ancak beklenmedik bazı olayların gerçekleşmesi sonucu gecikmeler ve dolayısıyla 
trenler arası çatışmalar meydana gelebilmektedir. Trafik kontrolü, trenler arası 
çatışmaları, gecikmeleri mümkün olduğunca azaltacak şekilde çözüp, yeni bir 
uygulanabilir çizelge hazırlamak için uygulanır. Problemin zorluk derecesi nedeniyle, 
problemin en az gecikme içeren çözümüne kabul edilebilir bir süre içerisinde ulaşılması 
imkânsızdır. Bu çalışmada, 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde uygulanabilir ve gecikme 
toplamının olabildiğince en küçüklendiği bir çizelge hazırlamak için, genetik 
algoritmalar kullanılmıştır. Geliştirilen algoritmanın çözümleri, belirli boyuttaki 
problemlerin kesin ve dispeçer çözümleri (yapay sinir ağı) ile karşılaştırıldığında, 
algoritma kısa sürede yeteri kadar iyi sonuçlar vermektedir. Algoritmanın uygulanması 
için geliştirilen bilgisayar programı, tren dispeçerleri için bir karar destek sistemi olarak 
da kullanılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Demiryolu trafik kontrolü, trenlerarası çatışmalar, yeniden 
çizelgeleme, genetik algoritmalar, yapay sinir ağları 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
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ABSTRACT 

HIGH ORDER ACCELERATIONS AND POLES ON THE 1-PARAMETER 
PLANAR HOMOTHETİC MOTIONS 

Nurten BAYRAK 

Department of Electronics and Communications Engineering 

MSc. Thesis 

Adviser: Prof. Dr. Salim YÜCE 

Co-Adviser: Prof. Dr. Faruk YİĞİT 

In view of today’s economic conditions chemical processes are operated or designed 
on the basis of optimum energy consumption. Thus primarily heat integration studies 
are undertaken and the design of the heat exchanger networks has entered into a new 
phase with the introduction of the pinch-point concept. 

In this study, it is aimed at designing heat exchanger networks by the use of pinch-
point design method, which is one of the significant heat integration methods. In the 
presentation of the work various theoretical approaches regarding the pinch-point 
design method are discussed, and a new “Improved Problem Algorithm Table” 
developed for the application of the design is introduced. Taking into account the 
scope of design in actual processes Visual Basic 3.0 programming language is used to 
develop the computer code called DarboTEK. This computer code can be used both in 
determining the minimum energy and area targets of a new plant to be constructed, 
and in making necessary design alterations in an already existing plant. 

The crude petroleum unit in the TÜPRAŞ refinery at İzmit has been selected to show 
the applicability of the computer code developed to a real process, and as a result an 
original application has been accomplished. The heat integration study carried out on 
the crude petroleum unit shows that if a capital of 3576627 $ is invested, the 
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investment payback period is 1.7 years on the basis of the energy conservation 
achieved. Investment need is high; it is significant that it can be paid back by energy 
conservation in a reasonable period of time. 

The crude petroleum unit in the TÜPRAŞ refinery at İzmit has been selected to show 
the applicability of the computer code developed to a real process, and as a result an 
original application has been accomplished. The heat integration study carried out on 
the crude petroleum unit shows that if a capital of 3576627 $ is invested, the 
investment payback period is 1.7 years on the basis of the energy conservation 
achieved. Investment need is high; it is significant that it can be paid back by energy 
conservation in a reasonable period of time. 

Keywords: Railway traffic control, conflicts between trains, re-scheduling, genetic 
algorithms, neural networks 

YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY 

GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

 Literatür Özeti 

1911 yılında "Kondüktör Mektebi" olarak kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, Osmanlı'nın 

sayılı mühendislik okullarından biri olarak başlayıp günümüz Türkiye'sinin önde gelen 

ile teknik üniversiteleri arasında yer alarak ülkemizde çağdaş bilimin ve teknolojilerin 

gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 99 yıllık birikimi, 25.000 öğrenci ve 2000 

öğretim görevlisi ve yetiştirdiği 50.000 mezunu Türkiyenin kalkınmasında önemli görev 

yapan, çağdaş bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir. 

Tezin Amacı 

1911 yılında "Kondüktör Mektebi" olarak kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, Osmanlı'nın 

sayılı mühendislik okullarından biri olarak başlayıp günümüz Türkiye'sinin önde gelen 

teknik üniversiteleri arasında yer alarak ülkemizde çağdaş bilimin ve teknolojilerin 

gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 99 yıllık birikimi, 25.000 öğrenci ve 2000 

öğretim görevlisi ve yetiştirdiği 50.000 mezunu ile Türkiyenin kalkınmasında önemli 

görev yapan, çağdaş bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir. 

Hipotez 

1911 yılında "Kondüktör Mektebi" olarak kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, Osmanlı'nın 

sayılı mühendislik okullarından biri olarak başlayıp günümüz Türkiye'sinin önde gelen 

teknik üniversiteleri arasında yer alarak ülkemizde çağdaş bilimin ve teknolojilerin 

gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 99 yıllık birikimi, 25.000 öğrenci ve 2000 



2 

öğretim görevlisi ve yetiştirdiği 50.000 mezunu ile Türkiyenin kalkınmasında önemli 

görev yapan, çağdaş bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir. 
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BÖLÜM 2 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul'da bulunan yedi devlet üniversitesinden biridir ve 

ayrıca 1911'e uzanan tarihi ile Türkiye'nin en eski 2. teknik üniversitesidir. Türkiye’ nin 

en iyi ve en köklü üniversitelerinden biri olarak kabul edilir [1]. 

Şekil 2. 1 YTÜ görünüm 

Tarihçe 

Üniversite günümüzdeki durumuna gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir. 

Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi (1911-1922): Vilayet nafia idarelerinin"fen memuru" 

(eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

1911'de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris'teki "Ecol de Conducteur"ün müfredat 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/1911
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olmak üzere 6 Anabilim dalı bulunmaktadir. 
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 (2.5) 

Bölüm halen 8 profesör, 3 doçent, 28 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 20 

araştirma görevlisi olmak üzere toplam 62 kadrosu ile en iyi matematik eğitimi veren 

kurumlardan birisi olma özelliğini sürdürmektedir. 

Şekil 2. 3 π sayısı 

Matematik Bölümü'nde öğretim dili Türkçe olup, İngilizce hazırlık sınıflarında ve ara 

sınıflarda yoğun olarak verilmektedir. Programdaki dersler %30 İngilizce verilen 

derslerden oluşturulmuştur. Yeni uygulanmaya başlayacak olan programdaki temel 

özellikler [5] den şunlardır: 

• Toplam Kredi 151 olarak belirlenmiştir.

• Derslerin yaklaşık dağılımı.

• 20.5 Temel Bilimler
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Şekil 2. 5 Çukursaray’dan görünüm 

2.3.1 Fen Bilimleri Enstitüsü 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine tanıklık eden Yıldız 

Sarayı’na ait tarihi yapılardan Şekil 2.5’te gösterilen Çukursaray’da bulunmaktadır. 

Tarihçe 

Yıldız Sarayı’nın ikinci avlusunda yer alan ve sarayın en büyük yapılarından olan 

Çukursaray’ın gelişim süreci ve saray içerisindeki diğer yapılar ile benzerlikleri 

incelendiğinde, Sultan II. Abdülhamit Döneminde hanım sultanların ikamet etmesi 

amacıyla kullanıldığı sonucuna varılır. 1933–1970 tarihleri arasında yurt, 1983 yılına 

kadar İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nin idari binası olarak 

kullanılan Çukursaray, 1985’den bu yana Fen Bilimleri Enstitüsü’ne ev sahipliği 

yapmaktadır. 

Şekil 2. 6 Beşiktaş Kampüsü orta bahçe 
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yanında öğretim elemanı da yetiştirerek özellikle yeni kurulan üniversitelerimize çok 

önemli bir katkı sağlamaktadır. Üniversitemiz 2547 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi 

uyarınca gelişmekte olan üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren üniversiteler 

arasındadır. Bu çerçevede, 29 değişik üniversiteden kadroları geçici olarak 

üniversitemize aktarılmış olan 67 adet Araştırma Görevlisi, Enstitümüzün çeşitli 

anabilim dallarında lisansüstü eğitim görmüş ve görmektedir. Bilimin evrensel olduğu 

ilkesi ile Enstitümüz yabancı uyruklu öğrencilere de lisansüstü öğretimi vermektedir. 

Halen, yabancı uyruklu 23 öğrencimiz, değişik anabilim dallarında doktora ve/veya 

yüksek lisans öğrenimi yapmaktadır (Çizelge 2.1 ve Çizelge 2.2). 

Çizelge 2. 1 2010 yılı doktora mezun sayıları 

ANABİLİM DALLARI ÖĞRENCİ SAYISI 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 4 

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 4 

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 5 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2 

FİZİK 3 

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ 2 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 

KİMYA 8 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 5 

MATEMATİK 7 

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 2 

MİMARLIK 13 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 1 
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Çizelge 2. 2 2010 yılında anabilim dalı başına düşen yayınlar 

ANABİLİM DALLARI 
SCI 
EXP/ 
AHCI 

ULUSLAR 
ARASI 
BİLDİRİ TAM 
METİN 

ULUSLAR 
ARASI 
BİLDİRİ ÖZET 

YTÜ 
SİGMA 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 0 1 1 0 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 4 1 0 0 

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 4 3 1 1 

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME 
MÜHENDİSLİĞİ 

4 3 1 0 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1 0 0 2 

FİZİK 2 1 1 1 

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ 
MÜHENDİSLİĞİ 

0 2 1 0 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2 6 1 0 

KİMYA 3 0 8 0 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1 5 0 1 

MATEMATİK 4 0 0 0 

METALURJİ VE MALZEME 
MÜHENDİSLİĞİ 

0 1 2 0 

MİMARLIK 0 3 2 8 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 0 0 0 1 

Stratejik Plan 

Stratejik plan, gücünü ve uygulanabilirliğini, çağdaş gereksinimlere uygun, üzerine 

düşünülmüş ve içi doldurulmuş ifadelerin yer aldığı “misyon, vizyon, temel değerler, 

ilkeler ve temel politika” başlıklarından oluşan kurumsal temellerden alır. Buna göre 

FBE’nin vizyonu; araştırma ve teknoloji odaklı, toplumsal gereksinimlere dönük 

çalışmalara destek veren bir anlayışı benimsemiş, ulusal ve uluslararası alanda, eğitim 

ve araştırma yönünden tanınır ve ayırt edilir bir eğitim kurumu olmaktır. Misyonu ise; 
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sürdürülebilir mükemmellik ve inovasyon felsefesini temel alarak, akılcı, üretken ve 

sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş bir eğitim ve araştırma ortamı sağlayarak, 

akademik anlamda donanımlı ve dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde 

etki sahibi bireyler yetiştirmek, üniversite – Kamu – Sanayi işbirliklerinden yapılanacak 

köprüler ile topluma ulaşmak ve bu yolla, bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasını 

teşvik etmektir [14]. 

 Anabilim Dalları 

Fen Bilimleri Enstitüsü’ nde; Bilgisayar Mühendisliği, Biyoloji, Biyomühendislik, Çevre 

Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, Fizik, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri 

İşletme Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, Kimya, Kimya 

Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik 

Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama anabilim dallarında lisansüstü eğitim 

verilmektedir. 

2.3.2 Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Tanım 2.1 Evrensel değerleri benimsemiş, girişimci, yaratıcı, araştırmacı sosyal 

bilimcileri yetiştirmek Sosyal Bilimler Enstitüsünün vizyonudur. 

Tanım 2.2 Bölüm içi, kurum içi ve kurumlar arası iletişime ve işbirliğine önem veren, 

disiplinler arası işbirliği ile projeler üreten, lisansüstünde uzmanlığa yönelik öğrenim 

veren,  eğitimde ve öğretimde çağdaş ve güçlü teknolojik bir altyapıyı oluşturmaya 

çalışan, sektörlerin ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir projelerin 

üretilmesine çalışan sosyal, etik ve evrensel değerlere sahip, strateji ve değer yaratan, 

ulusal ve uluslararası üniversitelerle yapılacak işbirliği ile teknoloji, bilim ve sanatı 

topluma yaymaya çalışan bir kurum olmak Sosyal Bilimler Enstitüsünün misyonudur. 

<<< 5. seviye başlık yok.
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alanları, servis ve hizmet alanları gibi çoklu kullanıma açık alanlarla beraber 3 adet, 

toplamda 4.000 m2 kapalı alan içeren Ar-Ge merkezlerini bulundurmaktadır. 

Teknopark 2. Faz Ar-Ge Binaları 

Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Projesi, 1.300.000 m2 toplam alana sahip 

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa yerleşkesi içinde, Sanayi Bakanlığı tarafından 

onaylanmış 103.000 m2 alana sahiptir. Teknopark projemiz içerisinde; inşaat ruhsatı 

alınmış 40.000 m2’lik alanda 5 adet her biri 8.000 m2’lik Ar-Ge binası yapılanması 

planlanmıştır ve Mayıs 2010 itibariyle ana gelişim projesi uygulanmaya başlanmıştır. 

Teknopark Projesi genel yapılanması içerisinde sunulması hedeflenen hizmetler şu 

şekilde açıklanabilir;  

• Ar-Ge çalışmalarının tüm çeşitlerine hizmet sağlayacak, toplam 30.000 m2

kiralanabilir ofis alanı,

• Yüksek teknoloji Ar-Ge çalışmalarının yürütülebileceği özel laboratuarlar,

• Mali danışmanlık, hukuk danışmanlığı ve genel danışmanlık hizmetleri,

• Prototip proje uygulama atölyeleri,

• Yüksek teknoloji konferans ve toplantı salonları,

• Sağlık hizmetleri,

• Kapalı ve açık spor tesisleri,

• Restorantları ve kafeteryalarıyla yüksek kalitede hizmet verecek yaklaşık 1.000

kişilik yaşam merkezi,

• Tiyatro, konferans, konser alanları,

• Geniş otopark alanları,

• Çağdaş mimari ile bütünleşik rekreasyon alanları,
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BÖLÜM 4 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Üniversitesimizin vizyonu; bilim, teknoloji ve sanat alanlarındaki çalışmalarıyla 

toplumsal gönencin artmasına katkıda bulunan önder üniversite olmaktır. Bu bağlamda 

ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla teknoloji, bilim ve sanatı 

topluma yaymayı kendine misyon edinmiştir. 

Aşağıda iletişim adresleri mevcuttur. 

Yıldız Kampüsü: Barbaros Bulvarı 

34349 Yıldız-İstanbul 

Tel: 0212 383 70 70 (40 Hat) 

Davutpaşa Kampüsü: Davutpaşa Mah. 

Davutpaşa Caddesi 

34220 Esenler- İstanbul 

Tel: 0212 383 70 70 (40 Hat) 

Faks: 0212 383 40 11 

Ayazağa Kampüsü: Büyükdere Caddesi 

80670 Maslak-İstanbul 

Tel: 0212 285 05 30 (4 Hat) 

Faks: 0212 276 68 88 
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EK-A 

ERASMUS 

Hayat Boyu Öğrenim (LLP) programı içinde Yüksek Öğretimi kapsayan kısımdır. 24 Ocak 

2000 yılında benimsenmiş ve 2006 yılı sonuna kadar devam edecektir. Amaç Avrupa’da 

yükseköğretimi geliştirmek ve işbirliği yapmaktır.  

A-1 Genel Bilgiler 

Erasmus; Türkiye ve EFTA/EFA ülkeleri İzlanda, Liechtenstein, Norveç ile birlikte 27 

Avrupa Birliği Üyesi ülkeyi kapsar.  

Erasmusun amacı; yüksek öğretimin temeli olan kaliteli insan yetiştirmek, bilimsel 

buluşları paylaşmak ve yeni nesillerin Avrupa içinde bu amaçlar doğrultusunda 

yetişmesini sağlamaktır. Bu nedenle Yüksek Öğretim Kurumu yöneticilerinin, öğretim 

elemanlarının ve öğrencilerin değişim programlarını destekler. 

Üniversitelerde hem öğrenciler hem de öğretim elemanları Erasmus programından 

faydalanabilir. Ancak üniversitelerin AB komisyonunca onaylanmış Erasmus Üniversite 

Beyannamesi (Erasmus University Charter – EUC)’ne sahip olmaları gerekir.  

Bu beyannamede ERASMUS işbirliği için gerekli esas prensipler belirlenir. Başvuruda 

bulunan üniversitenin mevcut durumu incelenir. Başvuru formunda Üniversite Rektörü, 

Erasmus Koordinatörü hakkında bilgi, mevcut öğrenci sayısı, en son yıl mezun olan 

öğrenci sayısı, üniversitede eğitim verilen birimler, Erasmus programından 

beklenilenler, programa kabul sonrası değişim için gelecek öğrencilerin istihdam 

şartları (yemek, yurt, sosyal faaliyet) dil eğitim imkânları, gibi bilgiler verilir.  

Tek bir ek bile olsa EK-A olarak adlandırılmalı. >>>

Eklerde yer alan Şekil ve Çizelgeler, Ek adına göre;
Şekil A. 1
Çizelge A. 1
Şekil B. 1
Şekil B. 2 vb. gibi adlandırılmalı.
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A-2 Erasmus Etkinlikleri 

ERASMUS programı kapsamında yüksek öğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, doktora 

dâhil olmak üzere öğrencilere, üniversiteler arasında varılan ikili anlaşmalar ve 

düzenlemeler çerçevesinde, diğer katılımcı ülkedeki bir üniversitede veya yüksek 

öğrenim kurumunda 3–12 ay eğitim desteği (Erasmus hibesi) sağlanmaktadır. Aylık 

hibe ülkelere göre 400–600 € arasında değişmektedir. Ayrıntı için Erasmus Uygulama El 

Kitabı'na başvurulabilir. 

Programa katılmaya ve Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış öğrencilere Erasmus 

Öğrenci Beyannamesi verilerek, bu standart metinle hakları ve sorumlulukları bildirilir. 

Bir kişi, hayatında ancak bir kez Erasmus öğrencisi olabilir. 

 Öğrenci değişimi yapacak üniversitelerden biri mutlaka AB üyesi ülkeden olmalıdır. 

Öğrencinin, gittiği okulda aldığı dersler, kendi okulunda alabileceği derslerin muadili 

yahut yerine saydırılabilecek nitelikte olmalıdır.  

Öğrenci, gittiği kurumda aldığı notları kendi okulunda saydırıp dönem kaybı yaşamadan 

eğitimine devam edebilir. 

Öğretim Elemanları, 1 hafta (beş seminer ve/veya ders saati) ile 6 ay için misafir 

gidebilirler. Mali destek gün ve hafta sayısına bağlı olarak belirlenir. Bu şekilde; öğretim 

elemanlarına mesleki ve kişisel gelişim olanakları sağlamak, üniversiteleri sundukları 

ders yelpazelerini ve içeriklerini genişletmeye teşvik etmek, öğrencilerin farklı 

ülkelerden gelen akademik personelin uzmanlığından yararlanmalarını sağlamak, farklı 

ülkelerdeki kuruluşlar arasındaki bağları güçlendirmek, pedagojik yöntemler 

konusunda uzmanlık ve deneyimlerin alışverişini özendirmek amaçlanmaktadır. 

http://www.eu.yildiz.edu.tr/doc/Ek_VI_2008-2009_uygulama_el_kitabi-web.pdf
http://www.eu.yildiz.edu.tr/doc/Ek_VI_2008-2009_uygulama_el_kitabi-web.pdf
http://www.eu.yildiz.edu.tr/gkosul.php
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EK-B 

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 

Bilgi toplumuna geçtiğimiz bu dönemde bir kurumun ayakta kalabilmesi ve varlığını 

devam ettirebilmesi, tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Günümüzün 

başarılı kurumları için rakipleri arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı 

yaşayabilmenin en önemli koşulu kalite üretimi ve bu kaliteyi üreten ve sürdüren 

nitelikli insan gücünü yakalamaktır. Kurumsal gelişime yön vererek kurumları 

güçlendirmek ve böylelikle, özellikle kriz dönemlerindeki hassas yapılarını ortadan 

kaldırmak amacıyla üniversiteler ve kurumlar sık sık bir araya gelmektedir. 

YILDIZ-SEM, üniversitemizin değerli öğretim üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübesinden 

yararlanarak yabancı dil, bilgisayar, teknik, sertifika, uzaktan eğitim, kültür, sanat ve 

spor programlarından oluşan geniş eğitim yelpazesi ile kurumsal gelişime katkı 

sağlamaktadır. 

Üniversitelerin temel görevlerinden biri de, yaptığı araştırma sonuçlarından elde ettiği 

bilgi ve teknolojiyle toplumu tanıştırmak ve böylelikle bulunduğu bölgeye ve topluma 

katkıda bulunmaktır. Üniversiteler, ülke gelişimini kişisel gelişimin tetikleyeceği 

bilinciyle toplumuzu geleceğe hazırlamak ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 

eğitim merkezleri aracılığıyla, kişiler ve toplumla bir araya gelerek hedeflerini 

gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Toplumumuzun ihtiyacı olan konularda öğrenmeyi ve 

kişisel gelişimi desteklemek amacıyla yeni programlar hazırlamak ve bu programları 

kişilere ve topluma ulaştırmak YILDIZ-SEM’in öncelikleri arasında yer almaktadır. 

Gücünü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve değerli öğretim üyelerinin bilgi birikiminden alan 

merkezimiz; yabancı dil, bilgisayar, teknik, sertifika, uzaktan eğitim, kültür, sanat ve 

spor programlarından oluşan geniş eğitim yelpazesi ve her yaştan insana sunduğu 
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eğitim fırsatlarıyla yaşam boyu öğrenme kavramına yeni bir bakış açısı 

kazandırmaktadır. 
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