
1992 yılında Türkiye ve Fransa devletleri arasında imzalanan 
milletlerarası anlaşmayla kurulan Galatasaray Üniversitesi bir devlet 
üniversitesidir. İlk mezunlarını 1997 yılında veren Üniversitemiz, 
bugün 2 enstitüde lisansüstü, 5 fakülte ve 12 bölümde lisans, meslek 
yüksekokulunda da 2 ön lisans programıyla öğretim hayatına devam 
etmektedir.
 
GSÜ'de öğretim dili Fransızcadır. Bu dil, özellikle diplomasi ve hukuk 
alanlarında, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki iktisadi ve kültürel 
ilişkilerde önemli bir yere sahiptir ve aynı zamanda Birleşmiş 
Milletler’in resmi dili olarak da önemini korumaktadır. Galatasaray 
Üniversitesi, öğrencilerine mesleklerini uluslararası alanlarda 
yapmalarını sağlayacak düzeyde Fransızca öğrenme imkanı 
sağlamaktadır. İngilizcenin uluslararası alandaki önemi de göz 
önünde bulundurularak öğrencilerimize üst seviyede İngilizce 
öğretimi verilmektedir. Bunun yanında öğrencilerimiz GSÜ'de 
üçüncü bir yabancı dili de öğrenme şansına sahiptirler.
 
Galatasaray Üniversitesi ile Paris I Panthéon-Sorbonne 
Üniversitesi'nin başkanlığını yaptığı 30’a yakın Fransız yükseköğretim 
kurumundan oluşan bir konsorsiyum, Bilimsel İşbirliği Anlaşması 
çerçevesinde, kuruluşundan bu yana Üniversitemize öğretim 
alanında ve bilimsel konularda destek vermektedir.

Ö⁄REN‹M SÜRES‹

Üniversitemizde öğrenim süresi, ÖSYM yoluyla gelen ve Fransızca 
bilmeyen öğrenciler için toplam 5 yıldır. Fransızca öğretim yapan 
liselerden mezun olan ve Üniversitemize GSÜÖSYS (Galatasaray 
Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) ile gelen 
öğrencilerimiz için öğrenim süresi, Fen Edebiyat Fakültesi 
Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Diller Bölümü'nde 5 yıl olup, 
diğer tüm fakülte ve bölümlerde 4 yıldır.

Üniversitemize ÖSYM yoluyla gelen öğrenciler, ilk yıl devam ettikleri 
hazırlık sınıfında Fransızcayı lisans öğretimlerini sürdürecek seviyede 
öğrenirler. Fransızca düzeyi yeterli olan öğrenciler ise düzenlenen 
sınavda başarılı oldukları takdirde bu sınıftan muaf tutulabilirler.

Galatasaray Üniversitesi'nde sürdürülen eğitimin amaçlarından biri, 
gençlere, yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirecek düşünce tarzını 
vermektir. Bu amaçla hazırlık sınıfından sonra, lisans dönemi 
boyunca da öğrencilerimize, öğrendikleri bu yeni yabancı dili 
geliştirmenin yanında, gelecekte aktif ve bağımsız olmalarını 
sağlayacak bilgi edinme ve kullanma yöntemlerini aktarmak 
hede�enmektedir.

Galatasaray Üniversitesi, Öğretim Üyesi Yetiştirme 
Programı (ÖYP) çerçevesinde, yüksek lisans ve 

doktora programlarında üniversitelerin 
ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını 

yetiştirmektedir.

Üniversitemiz öğrenci kontenjanının yüzde 50'si 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından yapılan sınavda başarılı olan adaylara,  
diğer yüzde 50'si ise Galatasaray Üniversitesi 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda (GSÜÖSYS) 
başarılı olan adaylara ayrılmıştır. Milletlerarası 

anlaşma gereği, GSÜÖSYS, Galatasaray Lisesi ve 
Türkiye'de Fransızca öğretim yapan liselerin

son sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır.
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SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESİ

Galatasaray Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi, bugün çoğunluğu 
Türkçe, Fransızca, İngilizce olmak üzere 158.214 adet basılı kitap, 
abone olduğu veri tabanlarıyla 596.637 adet elektronik dergi ve 
kitap ile öğrencilere ve araştırmacılara dünyanın önemli bilimsel ve 
güncel dergilerini ve kitaplarını yakından takip etme ve inceleme 
olanağı sunuyor.

Aynı zamanda birçok DVD, VCD arşivine sahip olan kütüphanenin, 
sunduğu tüm bu hizmetlerine uzaktan erişim imkanı da 
mümkündür. 

GSÜ’DE SOSYAL YAŞAM

Galatasaray Üniversitesi'nde güçlü bir öğrenimin yanı sıra renkli bir 
sosyal yaşam da sizleri bekliyor. Üniversitemizde faaliyette bulunan 
akademik kulüplerimiz ilgili oldukları alanda gelişmeyi sağlayacak 
konferanslar ve seminerler düzenlerken, sosyal ve kültürel 
kulüplerimiz de çeşitli organizasyonlarla öğrencilerimize yoğun ders 
programları arasında keyi�i bir sosyal yaşam sunuyor.

ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerine 2000 yılında, henüz 
Türkiye Ulusal Ajansı kurulmadan önce Fransa’daki ortaklarıyla 
başlayan Üniversitemiz, Erasmus hareketliliği faaliyetlerinde öncü 
olmuştur. 

Bugün 21 ülkede yer alan 140’dan fazla kurumla ikili anlaşmamız 
bulunmaktadır. Erasmus Programı kapsamında öğrencilerimiz, lisans 
eğitimleri sırasında bir ya da iki yarıyıl yurt dışında anlaşmalı bir 
üniversitede öğrenim görebilirler.

2000-2020 yılları arasında Üniversitemize Erasmus Programı ile 
gelen öğrenci sayısı 2329, giden öğrenci sayısı ise 2080’dir. Mevcut 
öğrenci sayısı ile Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı’na katılan 
öğrencilerin sayıları karşılaştırıldığında, Üniversitemiz Türkiye 
genelinde en yüksek oranlardan birine sahiptir.

Günümüzde bilgi ve yeteneğin geliştirilmesinin 
önkoşullarından biri, bilgiye ulaşım kolaylığının 
yanında yeni teknolojilere hakim olabilmektir. 

Bu gerçeğin bilincinde olan 
Galatasaray Üniversitesi, sahip olduğu 

kurumsal ve teknik donanımları 
sürekli geliştirmektedir.

FAKÜLTELER ve BÖLÜMLER

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
 • İşletme Bölümü
 • İktisat Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü 
 • Siyaset Bilimi Bölümü
• Hukuk Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
• Fen Edebiyat Fakültesi
 • Sosyoloji Bölümü
 • Felsefe Bölümü
 • Karşılaştırmalı Dil Bilim ve Uygulamalı Diller Bölümü
 • Matematik Bölümü

ENSTİTÜLER

• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Fen Bilimleri Enstitüsü

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

• Güverte Programı
• Gemi Makineleri Programı

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Uygulama ve Araştırma Merkezi 
• Avrupa Araştırmaları ve Dokümantasyon Merkezi
• Ceza Bilimleri Kriminoloji ve İnsan Hakları Araştırma ve 
   Uygulama Merkezi 
• Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
• İktisadi Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
• İşletme Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
• Karar Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Kültürel Dokümantasyon Merkezi
• Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
• Stratejik Araştırmalar Merkezi 
• Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Tarih Bilimleri ve Bölgesel Tarih Öğretim, Araştırma ve 
   Uygulama Merkezi
• Toplumsal Araştırmalar Merkezi
• Vergi Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi



İKTİSAT BÖLÜMÜ

İktisat bölümü lisans eğitimi, mevcut iktisat kuramlarının gerektirdiği analitik 
araçların yanı sıra öğrencilerin diğer sosyal bilimler dallarına olan ilgisini 
teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için, sağlam bir matematik altyapısına 
ek olarak bölümümüzde öğrencilerin tarih, siyasal bilimler ve sosyoloji gibi 
diğer disiplinlerde kullanılan kavram ve kuramlarla ilgili donanım 
edinmelerine özen gösterilmektedir. Böylece, iktisat lisans eğitimi genel 
olarak sosyal bilimler dâhil olacak şekilde düzenlenmiş olmaktadır.

Bölümümüzün lisans eğitimi, öğrencilerin öğrenme ve araştırma 
kapasitelerini geliştirebilmeleri amacıyla yüksek oranda uygulamalı dersler 
içermektedir. Dördüncü sınıf boyunca hazırlanan mezuniyet ödevi, lisans 
eğitimimizin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Öğrenciler mezuniyet 
ödevinin planlanması, hazırlanması, sözlü savunması sürecinde öğretim 
üyeleri tarafından yakından takip edilir ve desteklenirler. 

Bölümümüz ayrıca GSÜ Matematik Bölümü, İşletme Bölümü ve Endüstri 
Mühendisliği Bölümü ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde iktisat 
öğrencilerine yandal programları sunmaktadır. Bu programlar çerçevesinde 
öğrencilerin ilgili bölümlerden ek dersler almalarına olanak tanınmaktadır.

Bölümümüz Sorbonne Üniversitesi İktisat Bölümü ile işbirliği yaparak 
öğrencilerimize çift diploma programı sunmaktadır. Bu çerçevede, her yıl 
Sorbonne Üniversitesi’nden sekiz öğretim üyesinin bölümümüze gelerek 
12şer saat ders vermesi öngörülmüştür. Programı başarıyla tamamlayan 
öğrencilerimiz GSÜ İktisat Lisans diploması yanında Sorbonne Üniversitesi 
İktisat Lisans diplomasını almaya da hak kazanmaktadırlar. 

Bölümümüz yurtdışı ile işbirliği çerçevesinde, çift diploma programına ek 
olarak, mümkün olduğunca fazla sayıda öğrenciyi Erasmus öğrenci 
hareketlilik programına göndermeyi teşvik etmektedir. Programa dahil olan 
öğrenciler, lisans öğrenimlerinin üçüncü senesinde bir ya da iki dönemi; ya 
da lisans öğrenimlerinin dördüncü senesinde bir dönemi, Avrupa’daki 
anlaşmalı üniversitelerde sürdürme şansına erişebilirler. Bu üniversitelerin 
pek çoğu Fransızca öğrenim dili olan üniversitelerdir. Bölümümüzde verilen 
derslerin çoğu Fransızca olduğu için öğrencilerimiz Erasmus öğrenci 
hareketlilik programında da bu avantajdan yararlanabilirler.

Bölümümüzün eğitimde Fransızcaya ve yurtdışı kurumlarla ilişkilere verdiği 
önem sonucunda, 2014-18 yılları arasında verdiğimiz 159 mezundan 38’i 
yurtdışında yüksek öğrenimine devam ederken, 22’si de yurtdışında çalışma 
hayatına atılmıştır. Böylece, son dört yıldaki mezunlarımızın %38’i 
kariyerlerine yurtdışında devam etmişlerdir. Bu oran üniversitemiz bölümleri 
içinde en yüksek oranlardan biridir. 

Bölümümüzün tezli yüksek lisans programı, iktisadın temel çalışma 
alanlarının yanında üniversitemiz bölümlerindeki diğer yüksek lisans 
programlarından da seçmeli ders alma imkanı sunarak disiplinlerarası 
çalışma imkânı sunmaktadır. Bölümümüzün araştırma merkezi GIAM 
(Galatasaray Üniversitesi İktisadi Araştırmalar Merkezi), yüksek lisans 
programının kazanımları ile araştırma faaliyetlerini bir arada buluşturan bir 
merkez konumundadır. Bölümümüzde ayrıca Finansal Ekonomi Tezsiz 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

İşletme Bölümü'nün misyonu; sunulan çok yönlü, yenilikçi, kişisel sınırları 
zorlayan ve uluslararası düzeydeki çağdaş eğitim anlayışıyla, iş dünyasının 
gereksinmelerine yanıt verecek, sosyal sorumluluk ve etik bilinci olan yarının 
liderleri, üst düzey yöneticileri ve girişimcilerini yetiştirmektir. Vizyonumuz 
dünyayı dönüştüren, geleceği şekillendiren, alanında fark yaratan liderler ve 
bilim insanları yetiştiren öncü bir bölüm olmaktır.

İşletme Bölümü, kuramsal bilgilerin uygulamayla desteklendiği, öğrencilerin 
katılımıyla zenginleşen bir eğitim yaklaşımını benimsemiştir. Bu çerçevede 
ders konularına bağlı temel kaynakların yanı sıra araştırmalar, bilgisayar 
ortamında işletmecilik uygulamaları, simülasyonları, örnek olay incelemeleri 
ve benzeri ders materyalleri kapsamlı olarak sınıf ortamı ve/veya çevrimiçi 
ortamda kullanılmaktadır.

Lisans programının öğrenim dili ağırlıklı olarak Fransızca ve Türkçedir. 
Bununla birlikte lisans derslerinde İngilizce de yoğun biçimde 
kullanılmaktadır. Öğrencilerin TOEFL derecesine sahip olması veya Yabancı 
Diller Bölümü'nün İngilizce derslerini takip ederek en kısa sürede İngilizce 
mua�yet sınavını vermeleri de gerekmektedir. 

Fransızca bilmeyen öğrenciler bir yıl süreyle Fransızca Hazırlık sınıfına devam 
ederler; devamında dört yıllık lisans eğitimine başlarlar. Mezun olmak için 
öğrenci 240 AKTS değerinde zorunlu ve seçmeli dersleri başarmalıdır. 
Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim programlarının son yılında Fransızca olarak 
yazacakları kapsamlı bir bitirme projesi hazırlar ve bu projeyi bölüm öğretim 
üyelerinden oluşan bir jüri karşısında savunurlar. Öğrencilerimiz 7. yarı yıla 
başlamadan önce kendi seçtikleri bir işletmede asgari 40 işgünü süren bir 
staj yapmak zorundadırlar. Stajın temel amacı, öğrencilerin ileride 
atılacakları iş hayatıyla tanışmalarını sağlamaktır. İşletme bölümü ayrıca 
küresel meslek kuruluşu ACCA (Association of Chartered Certi�ed 
Accountants) akreditasyonuna sahip bir programdır. ACCA, �nans ve 
muhasebe profesyonellerine global mesleki yeterlilik ve ruhsatlandırma 
sunan mesleki bir kuruluştur. Bu iş birliği sayesinde işletme lisans eğitimini 
başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz ACCA sınavlarının 
dördünden muaf tutulmaktadır.

İşletme Bölümü öğrencilerinin kurduğu İşletme Kulübü, başta “Kariyer 
Günleri” olmak üzere, profesyonellerin davet edildiği seminer ve 
konferanslar organize eder. İşletme Kulübü, iş hayatı ile öğrencileri 
buluşturma misyonunu üstlenen “Perspective” adlı dergiyi de 
yayınlamaktadır. Öğrencilerimiz Erasmus+ Öğrenci Değişim Programına 
katılarak lisans öğretimlerinin bir veya iki yarı yıllık kısmını Avrupa'nın seçkin 
üniversitelerinde sürdürebilme şansına sahip olabilirler.

İşletme Bölümü lisans programının yanı sıra Çift Anadal Programı (ÇAP) ve 
Yandal Programlarımız (YAP) bulunmaktadır. İletişim Fakültesi ile ÇAP 
yürütülmektedir. Endüstri Mühendisliği Bölümü, İktisat Bölümü ve İletişim 
Fakültesi ile de YAP yürütülmektedir. Ayrıca, lisans programından sonra 
eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için; İşletme Doktora, İşletme 
Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans programları, 
Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans, İşletme Tezsiz Yüksek 
Lisans programları da bölüm tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü 
bünyesinde yürütülmektedir.



SİYASET BİLİMİ BÖLÜMÜ

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü, disiplinin dört önemli alanı 
olan Siyasal Tarih, Kamu Yönetimi, Siyaset Sosyolojisi ve Türk Siyasal 
Yaşamını kapsayan lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yetkin bir 
eğitim sunmaktadır. Dört yıllık lisans programımız, öğrencilerin siyasi 
süreçleri, tarihi, toplumu ve sosyo-politik tartışmaları, iktidar olgusunu ve 
ilişkilerini derinlemesine anlama ve yorumlama becerisi kazanmalarını ve 
bunun yanı sıra, eleştirel, yaratıcı ve bağımsız düşünme kabiliyeti 
edinmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Siyaset Bilimi Bölümü Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde 
ülke çapında en yüksek oranda öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği 
olanaklarına sahip bölümlerden biridir. Gerekli koşulları sağlayan 
öğrencilerimiz Fransa, Belçika, İspanya, İtalya, Almanya, İsviçre, Polonya ve 
Kanada'nın anlaşmalı olduğumuz eğitim kurumlarında Erasmus+ programı 
çerçevesinde bir ya da iki dönem hibeli olarak eğitim görebilmektedirler.

Öğretim üyesi değişim programı çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden 
öğretim üyeleri konuk öğretim üyesi olarak bölümümüzde ders 
vermektedirler. 

Bölümümüzün İletişim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü ile yaptığı Çift Anadal ve Yandal anlaşmaları çerçevesinde, gerekli 
koşulları sağlayan öğrencilerimiz bu bölümlerden birinde Çift Anadal veya 
Yan Dal programlarına kayıt olabilmekte ve eğitimlerinin sonunda Siyaset 
Bilimi diplomasına ek olarak Çift Anadal yaptıkları bölümün diplomasını 
veya ilgili bölümün Yan Dal Serti�kasını alabilmektedirler.

Mezunlarımız bölümün disiplinler arası yaklaşımı ve kazandırdığı çok 
boyutlu bilgi birikimi sayesinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, yerel yönetimlerin çeşitli birimleri, Hazine Müsteşarlığı, Dış 
Ticaret Müsteşarlığı gibi kamu kurumlarının yanı sıra, �nans kurumları, 
bankalar ve medya gibi özel kurumlarda da çalışma imkânına sahiptirler. 
Ayrıca iyi düzeyde iki yabancı dil bilen mezunlarımız başta Birleşmiş 
Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi kurumları olmak üzere pek çok 
uluslararası kurum ve sivil toplum kuruluşunda da çalışabilmektedirler. 

Bölüm mezunlarımız yurt içi ve yurt dışındaki saygın eğitim kurumlarında 
yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmekte ve mesleki tercihini 
akademisyenlikten yana yapanlar farkı ülkelerdeki üniversitelerde öğretim 
üyesi ve araştırmacı olarak görev yapmaktadırlar.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün temel hede�, küreselleşmiş bir dünyanın 
çok boyutlu dinamiklerini anlama, analiz etme ve sonucunda uygun davranış 
kalıpları ve politikalar belirleme yeteneğine sahip araştırmacılar, siyasî 
liderler ve karar alıcıların yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda 
bölüm çerçevesinde, alanla ilgili özgün bir yaklaşım ile dünyanın sayılı 
akademik kuruluşlarının (Paris-Sorbonne, Harvard, Cambridge, Oxford vb.) 
geleneklerini bağdaştıran bir lisans programı oluşturulmuştur.

Öncelikle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere odaklı bu program, tarih, 
hukuk, iktisat, sosyoloji gibi altyapısal temellere dayalı olarak geliştirilmiş ve 
yapısı gereği disiplinlerarası bir alan olan Uluslararası İlişkilerin daha iyi ve 
kapsamlı biçimde algılanabilmesi açısından Siyaset Bilimi, Siyasal Düşünce, 
Uluslararası Hukuk, İdare Hukuku, Siyasî Tarih, Sosyoloji gibi temel dersler 
zorunlu tutulmuştur. Uzmanlaşma hede� doğrultusunda ise programda 
bunlara ek olarak Uluslararası İlişkiler Kuramları, Politik İktisat, Uluslararası 
Örgütler, Çevre Politikaları vb. gibi konularla birlikte, Amerika Birleşik 
Devletleri, Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Uzak Doğu gibi 
bölge çalışmaları yer almaktadır. Aynı zamanda, Galatasaray Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü; Siyaset Bilimi Bölümü ile Çift Anadal ve Yandal 
Programı, İletişim Fakültesi ile Çift Anadal Programı ve Endüstri 
Mühendisliği Bölümü ile Yandal Programı yürütmektedir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü ayrıca yurt dışı kurumlarla öğrenci /öğretim üyesi 
değişimini kuvvetle destekleyen ve uygulayan bir bölüm olarak AB ile 
Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde başta Fransa, Belçika, 
İsviçre ve ayrıca Kanada gibi Fransızca konuşulan ülkelerdeki birçok tanınmış 
üniversite ile anlaşmalar yürütmektedir.



 

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk Fakültesi en az iki yabancı dil bilen, ulusal ve uluslararası alanda 
yetkin hukukçular yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu özelliği ile son yıllarda 
Eşit Ağırlık puan türünde en yüksek taban puanıyla öğrenci alan 
yükseköğretim programıdır. 

Hukuk Fakültesi öğrencileri, Türkçe, Fransızca, İngilizce ve istendiği takdirde 
Almanca veya İspanyolca diline hakim olarak mezun olma şansına sahip 
olmaktadır. Ders programı, kapsamlı temel hukuk derslerinin yanı sıra, 
mezunlarını hukuk alanında ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulamaya 
hazırlayan derslerden oluşmaktadır.

Lisans eğitimi Türk ve Fransız öğretim üyeleri tarafından çağdaş, yenilikçi, 
analitik düşünmeye teşvik eden tartışma ve sorgulama odaklı bir yöntemle 
yapılmaktadır. Öğrenci sayısının az olması, öğrencilerin derslere interaktif bir 
şekilde katılmasını sağlamaktadır.

Öğrenci değişim programları aracılığıyla, lisans eğitimi süresince başarı 
gösteren öğrenciler, Avrupa ve Dünya'nın en seçkin üniversitelerinden 
birinde bir yarıyıl boyunca eğitim görme olanağına sahip olmaktadır. 
Fakültemiz'in Fransa'dan Paris I (Sorbonne), Paris II (Assas), Paris V 
(Descartes), Paris X (Nanterre), Paris XIII (Nord), Picardie Jules Verne 
Amiens, Angers, Artois, Avignon, Franche-Comte, Bordeaux, 
Cergy-Pontoise, Bourgogne, Grenoble Alpes, Havre, Lille 2, Montpellier 1, 
Lorraine, Nantes, Côte d'Azur (Nice), Orléans, Perpignan, Reims, Rennes I, 
Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse 1 ve Tours, Belçika'dan Louvain 
ve Liège, İtalya'dan Floransa, Urbino ve Napoli, İspanya'dan Autonoma de 
Madrid, Almanya'dan Tübingen ve Martin-Luther (Halle-Wittenberg), 
Polonya'dan Varşova ve Krakov, İsviçre'den Fribourg, Nöşatel ve Cenevre, 
Portekiz’den Lizbon, Romanya'dan Bükreş Nicolae Titulescu, 
Hırvatistan’dan Rijeka ve Fas’tan Rabat Üniversiteleri ile öğrenci değişim 
anlaşması bulunmaktadır.

Öğrenciler öğretim üyelerinin desteğiyle ulusal ve uluslararası alanda 
katıldıkları farazi dava yarışmalarında (Philip C. Jessup, Willem C. Vis, Jean 
Pictet, René Cassin, ISTAC vb.) önemli başarılara imza atmaktadır. 

Fakültemiz, her yıl çok sayıda ulusal ve uluslararası konferansa ev sahipliği 
yapmaktadır. Fribourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte yılda bir kez 
düzenlenen Karşılaştırmalı İsviçre-Türk Hukuku Seminerleri, pek çok öğrenci 
ve öğretim üyesinin katılımı ile yürütülmektedir.   

Galatasaray Üniversitesi, lisans eğitimini tamamlamış öğrencilere, yüksek 
lisans ve doktora programlarına devam etme olanağı sunmaktadır. 
Lisansüstü eğitiminin yurtdışında burslu olarak sürdürülmesi de 
desteklenmektedir.  

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları, avukatlık, hakimlik ve 
savcılık mesleklerinin yanı sıra, akademik kariyer yapmaktadır. Üstün mesleki 
niteliklere ve donanıma sahip mezunlarımız, seçkin hukuk bürolarında, 
Birleşmiş Milletler'de, Avrupa Konseyi'nde, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinde ve üst düzey kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası 
şirketlerde görev almak üzere öncelikli olarak tercih edilmektedir. 



Fakültemizin lisans programı geçtiğimiz yıl İLEDAK’ın akreditasyon 
sürecinden geçmiş ve yapılan değerlendirme sonucu iki yıllık akreditasyona 
hak kazanmıştır.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında yenilenen ve genişleyen Uygulama 
Birimlerimiz ile öğrencilerimizin güncel teknolojik donanıma sahip mekânlar-
da hem uygulamalı derslere katılımı, hem de ders dışında atölye çalışmaları 
yapmalarına imkân tanımaktadır. Uygulama Birimlerimiz olan Televizyon 
Stüdyosu, Kurgu Odası, Radyo Stüdyosu, İletişim Ajansı, Tasarımhane ve 
Haber Odası oldukça geniş bir mekânda, az sayıda öğrencinin kullanımına 
göre tasarlanmıştır.

Öğrencilerimizin dördüncü yarıyılda aldıkları Staj dersi kapsamında staj 
yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Fransa’nın Bordeaux Montaigne 
Üniversitesi ile eğitim işbirliği (Licence délocalisée) yürüten Fakültemiz, 2012 
yılından beri bu program kapsamındaki dersleri alan öğrencilerine eş 
diploma imkânı vermektedir. Fakültemiz 2011-2012 eğitim-öğretim yılından 
itibaren İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, 
İşletme Bölümlerinin yanı sıra Fen Edebiyat Fakültesi’nin Sosyoloji Bölümü 
ile Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı (YAP) yürütmektedir. 
2020-2021 akademik yılından itibaren de Karşılaştırmalı Dilbilim ve 
Uygulamalı Yabancı Diller Programı ile YAP olanağı tasarlanmıştır. Başvuru 
kriterlerini yerine getiren öğrenciler, iletişim alanının yanı sıra başka bir 
sosyal bilim alanında daha uzmanlık kazanma şansına sahip
olabilmektedirler.

Öte yandan ERASMUS+ öğretim elemanı ve öğrenci değişim programı 26’sı 
Fransa’da olmak üzere toplam 38 Avrupa üniversitesi ile aktif olarak 
uygulanmaktadır. 

GSÜ İletişim Fakültesi öğretim elemanları, birlikte en iyiye ulaşma hede� ile 
başta mevcut ve potansiyel öğrencilerini, mezunlarını ve diğer iç ve dış 
paydaşlarını dinlemeye, görüşleri değerlendirmeye özen gösterir. Nitelikli 
öğrenci yetiştirmenin yanı sıra akademik faaliyetlere ve üretime de büyük 
önem veren İletişim Fakültesi’nin hakemli akademik dergisi İleti-ş-im, 2004 
yılından bu yana yılda iki kez yayınlanmaktadır. 

Fakültemizin güçlü akademik kadrosu, Üniversitemiz bünyesinde kurulan 
Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEDİAR), Kültürel 
Dokümantasyon Merkezi (DOCUMENTUM) ve Girişimcilik ve Yenilikçilik 
Merkezi’ne çalışmaları ile katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca, Sosyal Bilimler 
Enstitüsüne bağlı olarak Fakültemiz akademik çatısı altında yürütülen iki tezli 
(“Stratejik İletişim Yönetimi” ve “Medya ve İletişim Çalışmaları”) üç tezsiz 
yüksek lisans programı (“Pazarlama İletişimi Yönetimi”, “İletişim Stratejileri 
ve Halkla İlişkiler” ile “Dijital Medya ve Görsel İşitsel Tasarım”) ve bir 
doktora programı (“Medya ve İletişim Çalışmaları”) bulunmaktadır. 

Mezunlarımız özel şirketlerin ve kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler/kurumsal 
iletişim departmanlarında, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında, çeşitli 
medya kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında, �lm endüstrisinin farklı 
alanlarında çalışmakta, ayrıca başta Türk ve Fransız hükümetlerinin sağladığı 
burslarla da yurtdışında öğrenimlerine devam edebilmektedirler. 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Ülkemizin en saygın iletişim fakültelerinden biri olan Galatasaray Üniversitesi 
İletişim Fakültesi, 1994 yılından beri alanında son derece donanımlı, nitelikli, 
en az iki dil bilen, uluslararası alana açılabilen, sorumlulukların bilincinde, 
yaratıcı ve girişimci mezunlar yetiştirmektedir. GSÜ İletişim Fakültesi 
öğrencileri, lisans eğitimleri boyunca analitik ve eleştirel düşünmeyi, kamu 
yararı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ve mesleğinin etik kurallarını 
özümsemeyi öğrenirler.

Öğrencilerimiz baş döndürücü hızla değişen ve dönüşen medya ve iletişim 
dünyasına sağlam bir sosyal bilimler temeli ve uzmanlık alanının gerektirdiği 
bilgi birikiminin yanı sıra yeni teknolojilerin gerektirdiği becerileri de 

kazanarak hazırlanmak-
tadırlar. Lisans eğitim 
programımız Türkçe ve 
Fransızca dillerinde 
yürütülmektedir. Ayrıca 
son yıllarda İngilizce 
dersler de programa 
dâhil edilmeye 
başlanmıştır. Fransızca 
bilmeyen öğrenciler, 
lisans programına 
başlamadan önce bir 
yıllık hazırlık sınıfı 

eğitimini tamamlamak 
zorundadır. Ayrıca İngilizceyi de en az Fransızca kadar iyi öğrenmiş olan 

öğrencilerimiz için üçüncü bir dil öğrenme imkânı da bulunmaktadır. 
Fakültemiz öğrencileri dört yıl boyunca, iletişim başta olmak üzere çeşitli 
sosyal bilimler alanları ile günümüzün etkileşimli medya ve iletişim 
teknolojilerini de kapsayan bir program takip ederler. Ayrıca ikinci sınıftan 
itibaren tercih edecekleri uzmanlık alanı (“Gazetecilik ve İnternet Yayıncılığı”, 
“Halkla İlişkiler ve Reklamcılık” veya “Radyo-Televizyon ve Sinema”) ile ilgili 
bilgi ve becerileri kazanırlar. Seçimlik ders havuzu da öğrencilerin uzmanlık 
ve ilgi alanlarında daha derinlemesine eğitim almalarına ve uygulama 
yapmalarına uygun olarak tasarlanmıştır.

GSÜ İletişim Fakültesi, lisans programı kapsamında açtığı derslerle 
Türkiye’deki iletişim fakülteleri arasında “ilk”leri gerçekleştirerek, değerli 
akademisyenlerin yanı sıra özel sektörün deneyimli isimleri ile 26 yıldır 
kaliteli eğitim vermeye devam etmektedir. Fakültemiz bünyesinde 
eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet süreçlerinin etkili 
biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir Danışma Kurulu teşkil edildi. 
Danışma Kurulumuz; Dekan Prof. Dr. İnci Çınarlı, Fakültemiz öğretim üyeleri 
Prof.Dr.Nilgün Tutal Cheviron ve Prof.Dr.Kerem Rızvanoğlu’nun yanı sıra 
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Effect PR 
CEO’su Gonca Karakaş, Ra�neri Reklam Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Nil 
Bağcıoğlu, Kadıköy Sinematek Müdürü Jak Şalom, Suna ve İnan Kıraç Vakfı 
Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, TRT Haber Web İçerik 
Sorumlusu Mehmet Ayfer Kancı (mezunumuz) ve Commencis Kurucu Ortağı 
CEO’su Fırat İşbecer’den (mezunumuz) oluşuyor.

 



MÜHENDİSLİK ve TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar sistemlerinin kuramsal ve deneysel 
öğrenimi, yapısı ve uygulamalarını kapsayan yaygın bir bilim dalıdır. 
Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, algoritmalar, yazılım 
mühendisliği, programlama dilleri, yapay zekâ gibi yöntem ve kuramlar ve 
bunların uygulanışı ile ilgilenir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ayrıca, 
bilgisayar mimarisi, gömülü sistemler, işletim sistemleri, veritabanları ile 
paralel ve dağıtık sistemler gibi donanım tabanlı başlıklar ve sistem 
kavramları üzerine yoğunlaşır.

Bölümün misyonu, bilişim alanındaki güncel ve geleceğe yönelik ihtiyaçları 
karşılayabilecek insan kaynakları oluşturmaktır. Bu misyon gerek endüstride 
gerekse akademik dünyada lider pozisyonlar için bilgisayar mühendisleri 
yetiştirmeyi içerir. Bu bağlamda öğrencilere, çağdaş hedefe yönelik bir 
eğitim sistemi ile üstün nicel muhakeme ve mühendislik tasarımı yetenekleri 
kazandırılması amaçlanmaktadır. Lisans eğitiminin yanında, Fen Bilimleri 
Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı altında, Bilgisayar 
Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ve Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek 
Lisans Programı adıyla iki yüksek lisans programı sunulmaktadır. 

Bölümün eğitim kalitesi, 2019 yılında Mühendislik Eğitim Programları 
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite 
edilerek onaylanmış ve aynı zamanda Avrupa Mühendislik Eğitimi 
Akreditasyon Ağı (European Network for Accreditation of Engineering 
Education) tarafından verilen EUR-ACE etiketine sahip olunmuştur.

GSÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün dinamik bir araştırma ortamı vardır. 
Bölüm, uluslararası araştırma deneyimi olan akademisyenlere sahiptir. 
Araştırma ve öğretimde mükemmelliğe kendini adamış, tam zamanlı öğretim 
elemanlarının ana araştırma alanları aşağıda belirtilmiştir:

          • Akıllı Robot Sistemleri

          • İnsan-Makina Arayüzleri

          • Veritabanı Yönetim Sistemleri 

          • Bilgi Teorisi ve Bilgi Getirimi

          • Paralel Programlama

          • Görüntü ve İşaret İşleme 

          • Bilgisayar Gra�kleri ve Dijital Video Oyunları

          • Doğal Dil İşleme

          • Akıllı Araç, Akıllı Ulaşım Sistemleri

          • Telsiz Algılayıcı Ağ

          • Yaygın Bilişim

          • Veri Madenciliği

          • Makine Öğrenmesi

          • Karmaşık Ağ Analizi,

             Sosyal Ağ Analizi

          • Yazılım Mühendisliği

Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesindeki 
Bilgisayar Bütünleşik İmalat alanındaki UNESCO Kürsüsü, Bilgisayar 
Bütünleşik İmalat (CIM) Laboratuarı'nın kuruluşunu yöneterek, bölümün 
altyapısının geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

GSÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Erasmus+ kapsamında, 
Avrupa üniversitelerindeki ve özellikle Fransa’daki bilgisayar mühendisliği 
programları ile öğrenci değişimi imkanları açısından büyük avantajlara 
sahiptir. Ayrıca, bilgisayar mühendisliği eğitimi ile birlikte diğer lisans 
programları ile yapılan işbirlikleri, öğrencilere bilgisayar mühendisliğinde çok 
disiplinli bir yaklaşım sunmaktadır.  Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne kayıt 
yaptıran öğrencilerin Endüstri Mühendisliği Bölümüyle Çift Anadal veya 
Yandal Programına katılma fırsatı sunulmaktadır. Çift Anadal ve Yandal 
Programları mezunları hızla değişen teknolojik dünyaya oldukça hazırlıklı ve 
özellikle de iki alanda da beceri isteyen pozisyonlar için uygundurlar.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün misyonu, 
toplumsal ve endüstriyel alanda değer yaratmak için;

          • Analitik düşünme yeteneği gelişmiş, sorgulayabilen, yaratıcı, çözüm 
üreten, özgüveni yüksek, güçlü iletişim becerisine sahip, sorumluluklarının 
bilincinde ve saygın endüstri mühendisleri yetiştirmek;

          • Kendini sürekli geliştiren akademik kadrosuyla evrensel ölçütlerde 
özgün bilimsel araştırmalar yapmak ve uluslararası işbirliğinden güç alarak 
üstün kaliteli eğitim vermektir.

Bölüm'de 6 profesör, 6 doçent, 5 doktor öğretim üyesi olmak üzere 17 tam 
zamanlı öğretim üyesi ve 10 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm öğretim 
üyelerinin çok ölçütlü karar verme, bulanık mantık, doğrusal olmayan 
programlama, stokastik programlama, kombinatoryal eniyileme, genel ve 
sezgisel eniyileme alanlarındaki mevcut veya kendi geliştirdikleri yöntemleri 
teknoloji yönetimi, dijital dönüşüm, yeni ürün-süreç yönetimi, lojistik ve 
tedarik zinciri yönetimi, kent içi ulaşım yönetimi, sürdürülebilir mühendislik, 
karar destek sistemleri tasarımı, yatırım analizi, proje yönetimi, stok yönetimi, 
afet yönetimi, atık ve iade yönetimi alanlarında uyguladıkları görülmektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, matematik, temel mühendislik ve 
bilgisayar bilimleri eğitimi yanında, yöneylem araştırması, simülasyon, 
mühendislik ekonomisi, �nansman yönetimi, üretim yönetimi, kalite yönetimi, 
tesis planlama, bilgi teknolojileri ve insan kaynakları yönetimi konularında 
öğrenim görmektedir. Öğrenim dili Fransızca olup, İngilizce ikinci yabancı dil 
olarak ders programında yer almakta ve mezunların Fransızca yanında iyi 
derecede İngilizce bilmeleri hede�enmektedir. Endüstri Mühendisliği 
öğrencilerine, İşletme ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ile Çift Anadal 
Programı (ÇAP); İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümleri ile Yandal Programı olanağı sağlanmaktadır. 

Bölüm, Fransa ağırlıklı olmak üzere Avrupa ülkelerindeki birçok üniversiteyle 
Erasmus+ kapsamında öğrenci değişimi yapmaktadır. Endüstri Mühendisliği 
Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans (tezli), tezsiz yüksek 
lisans ve doktora programlarını da yürütmektedir. Bölümün öğrencileri, yaz 
döneminde Türkiye'deki önde gelen ulusal ve çok uluslu şirketlerde veya yurt 
dışında yaptıkları zorunlu stajlar ile iş yaşamı için deneyim kazanmaktadır. 
Öğrenciler, temel mühendislik bilimleri kapsamındaki uygulamaları 
gerçekleştirmek için mekanik, elektronik, bilgisayar ve bilgisayarla tasarım 
laboratuvarlarından yararlanmaktadır. Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde 
1997 yılı itibariyle Bilgisayar Bütünleşik İmalat (Computer Integrated 
Manufacturing) alanında UNESCO Kürsüsü kurulmuştur. UNESCO Kürsüsü 
bünyesinde 1999 yılında kurulan Bilgisayar Bütünleşik İmalat (CIM) laboratu-
arı, modern imalat sistemleri alanında lisans ve lisansüstü eğitim ile araştırma 
faaliyetlerini desteklemekte ve öğrencilere teorik bilgilerini uygulamalarla 
pekiştirme olanağı sağlamaktadır.

Bölümün 2014 yılından beri 
MÜDEK Akreditasyonu ve 
Avrupa Mühendislik 
Eğitimi Akreditasyon Ağı 
“EUR-ACE Etiketi” 
bulunmaktadır. GSU 
Mühendislik ve Teknoloji 
Fakültesi, Akdeniz 
Mühendislik Okulları Ağı 
(Réseau Méditerranéen 
des Ecoles 
d’Ingénieurs-RMEI) üyesidir. 



FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Sosyoloji Lisans Programı'nın amacı öğrencilerin sosyolojik bakış açısını ve 
yöntemini benimseyip uygulayabilmelerini sağlamak; bunun için gerekli 
olan kuramsal, yöntembilimsel ve teknik donanımı öğrencilerine sunmaktır. 
Bu temel anlayıştan yola çıkarak öğrencilerin öğrenimlerinin ilk iki yılında 
sosyolojinin temel mesele, yaklaşım ve ilkelerini öğrenirken aynı zamanda 
psikoloji, ekonomi, felsefe, hukuk ve tarih gibi disiplinlerle tanışmaları 
sağlanır. Programın üçüncü ve dördüncü yıllarında öğrenciler, sosyolojinin 
farklı alanlarında kendi ilgi alanlarına göre derinleşebilmelerini sağlayacak 
bölüm içi seçmeli dersleri alabilirler. Bunların yanı sıra diğer fakültelerden ve 
bölümlerden seçebilecekleri dersler de diğer disiplinlere açılmalarını sağlar.  

Öğrenciler, programın her aşamasında sosyolojik kuram, yöntem ve 
teknikleri uygulamaya teşvik edilmektedirler. Derslerin paralelinde 
yürütülecek olan araştırma, yazılı ve sözlü sunuş pratikleri yoluyla Türkiye ve 
dünyanın gündemindeki toplumsal olayların gözlemlenmesi ve tartışılması, 
dolayısıyla kuramsal bilginin hayata geçirilmesi hede�enmiştir. Üçüncü yılın 
sonunda kamusal ya da özel kuruluşlarda yapılacak olan zorunlu stajlar da 
öğrencilerin sosyoloji bilgilerini iş hayatında uygulama pratiği edinmelerini 
sağlayacaktır. Saha çalışması üzerine kurulması beklenen bitirme tezi ise 
dört yıl boyunca edinilmiş kuramsal ve yöntembilimsel birikimin 
uygulanması anlamını taşımaktadır. Bitirme tezi, bir öğretim üyesinin 
gözetiminde gerçekleştirilir ve öğrenci dördüncü yılın sonunda bölüm 
öğretim üyelerinden oluşan bir jüri önünde tezini başarıyla savunmak 
zorundadır. 

Sosyoloji Lisans Programı'nın öğrenim dilinin Fransızca olması, bu dilin 
sosyal bilimler literatürü açısından zenginliklerini sunmasının yanında 
karşılaştırmalı bir perspekti� de mümkün kılarak eleştirel bir yaklaşımın 
oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu tercih, başta Fransa'dakiler olmak üzere 
yurtdışındaki sosyoloji programları ile bölümümüz arasında işbirliklerinin ve 
değişim programlarının rahatlıkla hayata geçirilmesini mümkün kılar. 
Bunların başında gelen Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı ile her yıl çok 
sayıda öğrenci Avrupa'daki eğitim kurumlarına bir dönemliğine 
gidebilmekte ve bu kurumlardan gelen öğrenciler misa�r edilmektedir. 

Sosyoloji lisans eğitimini üstün başarıyla yürüten öğrenciler aynı zamanda 
ikinci bir anadalda lisans diploması alabilmelerine olanak sağlayan çift 
anadal (ÇAP) Programına katılabilirler. Sosyoloji Bölümü’nün İletişim 
Fakültesi veya Siyaset Bilimi Bölümleri ile çift anadal programı 
bulunmaktadır. Öğrenciler ayrıca İletişim, Felsefe, Siyaset Bilimi ve 
Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümleri ile yan dal 
(YAP) programlarına katılarak ilgi duydukları başka alanlarda bilgi sahibi 
olabilirler. 

Sosyoloji Bölümü, lisans programının yanı sıra bir tezli bir de tezsiz yüksek 
lisans programı sunmaktadır.

FELSEFE BÖLÜMÜ

Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 1999-2000 
eğitim öğretim yılında lisans düzeyinde, 1998 yılında yüksek lisans 
düzeyinde, 2004 yılında doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. 
Felsefe Bölümü’nde, açıldığı günden bu yana her üç programda da iki dilli 
(Fransızca-Türkçe) eğitim sürdürülmektedir. Bölümümüzün öncelikli amaçları 
felse� bakış açısının oluşmasına katkıda bulunmak, öğrencilere felsefe tarihi 
bilgisi kazandırmak, felsefe temaları üzerine sorgulama becerilerini 
geliştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeylerinde hazırlanan ders programlarımız, bir yandan tamamen felsefe 
tarihine ayrılmış dersler aracılığıyla evrensel felse� mirası öğrencilere 
aktarmakta, diğer yandan sistematik felsefe dersleriyle de öğrencileri her an 
dönüşmekte olan çağdaş felsefe dünyasındaki yeni problemler ve yeni 
yönelimlerle tanıştırmaktadır.

Lisans düzeyindeki öğrenciler, zorunlu ve seçmeli felsefe derslerinin yanı 
sıra, danışmanlarının onayıyla bölüm dışından da ders seçebilmektedirler. 
Klasik felsefe metinlerine doğrudan erişim sağlamaları açısından, eğitim dili 
olan Fransızca ve belirli bir seviyeye gelmeleri beklenen İngilizce dışında 
Latince, Eski Yunanca ve Osmanlı Türkçesi öğrenme olanağı tanınmaktadır. 

2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Sosyoloji bölümü ile yürütülen 
Yan Dal programının, 2019- 2020 yılından başlayarak Karşılaştırmalı Yabancı 
Diller ve Uygulamalı Dilbilim Bölümü ile de başlatılması planlanmaktadır. 

Bölümümüz 2012-2013 eğitim öğretim yılından bu yana, Paris 1 
Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde, bu 
üniversitenin Felsefe Bölümü ile ortak bir diploma programı yürütmektedir. 
Bu programa kaydolan öğrenciler, 4 yıllık lisans eğitimlerinin sonunda hem 
Galatasaray Üniversitesi’nin hem de Paris1 Panthéon-Sorbonne 
Üniversitesi’nin diplomasını almaya hak kazanırlar. Bölümde uygulanan iki 
dilli müfredatın gereğince etkin olabilmesi için yabancı uyruklu öğretim 
üyeleri de tam zamanlı ya da kısa dönemli ders vermektedir. Her yıl konuk 
ettiğimiz yabancı hocalar tarafından verilen seminerler, hem 
öğrencilerimizin, hem de akademik kadronun faydalanabileceği verimli bir 
entelektüel alışveriş ortamı doğurmakta ve ileriye yönelik ortak projelerin 
geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Aynı akademik ilişkiler sayesinde 
bölümümüzdeki bazı öğretim üyeleri, bir döneme kadar uzayabilen çeşitli 
sürelerde yurt dışında misa�r öğretim üyesi olarak ders vermişlerdir. 

Uluslararası alanda kurulan işbirliklerinin bir diğer ayağını da, 2002-2003 
eğitim-öğretim yılında başlattığımız Sokrates-Erasmus öğrenci değişim 
programı oluşturmaktadır. Bu programın gerektirdiği koşulları yerine getiren 
öğrencilerimizin bir kısmı lisans eğitimlerinin bir ya da iki dönemini 
Galatasaray Üniversitesi ile anlaşması olan bir üniversitede 
sürdürebilmektedirler. Erasmus-Sokrates programı çerçevesinde, öncelikli 
olarak Fransa olmak üzere, İtalya, İsviçre, Belçika ve Almanya’da bulunan 
çeşitli üniversitelerle anlaşmalarımız bulunmaktadır ve bu programın başka 
ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanmaktadır. Benzer bir 
işbirliği doktora seviyesinde eşdanışmanlı doktora (doctorat en 
cotutelle/co-direction) programlarıyla sürdürülmektedir.

Tüm bunlara ek olarak, lisans öğrencilerimizin talebi doğrultusunda, onları 
meslek hayatına hazırlamaya yönelik olarak staj programları organize 
edilmekte, üniversitemiz bünyesinde yer alan Kariyer Geliştirme Merkezi’yle 
bağlantılı yönlendirmeler yapılmakta, yılın belli dönemlerinde 
öğrencilerimizin mezunlarımızla bir araya gelmelerini sağlamaya dair 
etkinlikler düzenlenmektedir.



MATEMATİK BÖLÜMÜ

Matematik Lisans Programı, güçlü bir matematik altyapısı ile donanmış, 
temel akademik matematiği ve matematiksel düşünceyi özümsemiş 
öğrenciler yetiştirmeyi hede�er. Akademik kadrosu yerli ve yabancı öğretim 
üyeleri ve misa�r araştırmacılar tarafından desteklenen Matematik Bölümü, 
her yıl düzenlediği bilimsel toplantılarla araştırmacı niteliğini canlı 
tutmaktadır. Yirmi kişiyi aşmayan sını�arda eğitim veren matematik bölümü, 
derslerde öğretim üyesiyle doğrudan iletişimde bulunma imkânı sağlamakta 
ve öğrencilerinin özgüvenini ve yabancı dillerde iletişimini geliştirmesine 
yardımcı olmaktadır.
 
Öğrenciler ders programında bulunan zorunlu dersler vasıtasıyla matematik 
altyapısını pekiştirir. Beşinci yarıyıldan itibaren Matematik Bölümü, 
öğrencilerine ders programındaki gerek pür ve uygulamalı matematik 
derslerini gerekse �nans ve bilgisayar derslerini barındıran geniş bir 
spektrumdan seçimlik dersler sunar. Bu sayede öğrenciler kendi ilgi ve 
merakları doğrultusunda diledikleri alanda kendilerini geliştirme imkânına 
sahip olur. Öğrenciler bölümdeki son senelerinde hazırladıkları mezuniyet 
tezlerinin konusunu da yine kendi merak ve ilgileri doğrultusunda seçerler . 
Tezin danışmanlığını üstlenen öğretim üyesi tezin konusunu tasarlama, 
öğrenme ve sunma aşamalarını adım adım izler ve öğrencinin yetenekleri ve 
bilgisi doğrultusunda yönlendirir. Birinci sene öğrenimlerini belirli bir başarı 
düzeyinin üzerinde tamamlayan öğrencilere İktisat Bölümü ile Yandal 
Programı seçeneği sunulur. İktisat Bölümü ile bir Çift Anadal Programı da 
hazırlanma aşamasındadır. 

Matematik Bölümü, öğrencilerinin Erasmus+ Öğrenci Değişim Programına 
katılmalarını teşvik edererek üçüncü veya dördüncü sınıfta bir veya iki yarıyıl 
Avrupa'nın birçok üniversitesinde lisans eğitimine devam etme imkanı verir. 
Bu imkândan öğrencilerimizin en iyi şekilde faydalanması için, bölümde 
eğitim dilinin ağırlıkla Fransızca olmasına özen gösterilmekle beraber 
seçmeli derslerin bir kısmı İngilizce yapılmaktadır. Tüm kadrosunun destek 
verdiği bir yüksek lisans programını da bünyesinde barındıran Matematik 
Bölümü önümüzdeki dönemde bir matematik doktora programı açmayı 
hede�emektedir.

KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLİM VE UYGULAMALI 
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında 
eğitime başlamıştır. Anabilim Dalı'nın amacı, öncelikle, Fransız dili ve 
edebiyatı alanında, bu dili her yönüyle yetkin biçimde kullanabilecek 
uzmanlar yetiştirmektir.

 Söz konusu anabilim dalında yetiştirilmesi düşünülen uzmanların: 
          – Fransızcayı yabancı dil olarak değişik düzeylerde öğretebilecek; 
          – Bilim, ticaret, turizm gibi çeşitli uzmanlık alanlarında Fransızcadan 
Türkçeye, Türkçeden-Fransızcaya çeviriler yapabilecek;
          – Karşılaştırmalı dil incelemeleri alanında (edebiyat eleştirisi, dil 
betimlemeleri vb.) bilimsel çalışmalar gerçekleştirebilecek;
          – Üniversitemizin çeşitli Fakültelerinde olduğu kadar, iş dünyasında da 
gerekli olan uzmanlık dilleri ve terminolojileri alanlarında araştırmalara 
katkıda bulunabilecek bilgi ve becerilerle donatılması amaçlanmaktadır. 

Bu düzeye ulaşmak için, öğrencilerin Fransızca bilgilerini geliştirip 
pekiştirecek kuramsal ve uygulamalı çalışmalar öngörülmekte, edebiyat, 
dilbilim, göstergebilim, çeviribilim, dil eğitimi gibi alanlarda dersler 
verilmektedir. Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Fransızca ve 
İngilizcenin yanı sıra, III. yarıyıldan itibaren, İspanyolca da zorunludur. Temel 
İspanyolcadan başlayıp VII. ve VIII. yarıyıllarda İspanyol kültürü ve İspanyol 
edebiyatıyla süren bu çerçevede, öğrenciye kazandırılan üçüncü yabancı dil, 
karşılaştırmalı dilbilim ve edebiyat araştırmalarında önemli bir boyut 
oluşturmaktadır.

Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde gerekli koşulları yerine 
getirmiş öğrencilerimiz, ikinci, üçüncü sını�arda bir ya da iki yarıyıl ya da 
dördüncü sınıfın ilk yarıyılında Galatasaray Üniversitesi ile anlaşması olan 
Avrupa'nın birçok üniversitesinde lisans öğrenimlerini sürdürebilirler.

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisans Programı'ndan mezun olan 
öğrenciler Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans 
Programı'nda ya da yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerin yüksek 
lisans programlarında eğitimlerine devam edebilir, serbest meslek 
alanlarında yabancı dil bilgisi gerektiren işlerde, yazılı sözlü alanlarda 
çevirmen olarak çalışabilirler.


	KAPAK
	İÇ YAZI

