
SevgiliÖğrencilerimiz,

Meslekseçimininönemliadımlarındanbiri,meslekleriiyitanımaktır.
Yapılanaraştırmalar,ülkemizdegençlerinmesleklerkonusundakibilgi
lerininyetersizolduğunu,“kulaktandolma”yada“gelişigüzel”nitelik
taşıdığınıgöstermektedir.

Hermesleğinkendinegörekonusu,etkinlikalanı,çalışmakoşulları
vegerektirdiğiözelliklerivardır.Birmesleğitanımayaçalışırkenomes
leğinolumluveilgiuyandıranyönlerininyanındamesleğinzorluklarıda
bilinmeli,sahipolunankişilikyapısınınbuzorluklarınüstesindengelmeye
uygunolupolmadığıdadüşünülmelidir.

Meslek seçiminize yardımcı olmak için hazırladığımız Mes lek ler 
Reh be ri’nde

*Yükseköğretimprogramları

*Programlarınamacı

*Programlardaokutulandersler

*Programlardaokuyacakkişilerdebulunmasıgerekenözellikler

*Programlarıbitirenlerinçalışmaalanlarıyeralmaktadır

Başarılıolacağınız,yaşamınızımutlusürdüreceğinizmesleğiseçe
ceğinizeolaninancımızlasevgilerimizisunuyoruz.
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SayýsalPuanTüründenÖðrenciAlan
YükseköðretimProgramlarý  

ACÝLYARDIMVEAFETYÖNETÝMÝ

Bubölümünamacýhertürlüsaðlýkkuruluþuileitfaiyeteþkilatýbünye
sinde“uzman”ve“yönetici”pozisyonlarýndagörevalabilecek,bualan
dauygulanantemelyöntemleribilenveuygulayabilen,aynýzamanda
görev aldýðý birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun
gerektirdiðieðitimiverebilen,görevalacaðýbirimisevkveidareedebil
meyetisinesahipuzmanelemanyetiþtirmektir.

ADLÝBÝLÝÞÝMMÜHENDÝSLÝÐÝ

AdliBiliþimMühendisliði,siberortamdaiþlenenbiliþimsuçlarýalanýnda
mühendisleryetiþtirilmesiamaçlanmýþtýr.Mezunlar,bilgisayaryadayazý
lýmmühendislerininçalýþabilecekleriheryerdegörevlendirilebilirler.

 

Bumühendisler,özelliklebiliþimsuçlarý(yaniÝnternetortamýndaiþlene
bilecekhertürlüsuçlarýtespitedebilme,kararverebilme,sahteeposta
larýtespitetme,siberortamdayapýlansaldýrýlarakarþýkorunmatedbirle
rinialma,sesanalizleriyaparakbirsesinkimeaitolupolmadýðýný tespit
edebilme, siberortamdakibilgileringüvenliðini saðlama, internetorta
mýnda iþlenen dolandýrýcýlýk tasarruflarýný tespit etme ve önleme vb.)
konularýndauzmanlaþacaklardýr.
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Öðrencilerbirinciveikincisýnýftameslekdersleriolarak;Algoritmave
Programlama,BilgisayarBilimlerineGiriþ,YazýlýmMühendisliðininTemelle
ri,AyrýkYapýlar,MantýkDevreleri,ProgramlamaDilleri,VeriYapýlarý,Mikro
iþlemciveProgramlama,NesneTabanlýProgramlamaderslerinialacak
lardýr.ÜçüncüvedördüncüsýnýftaiseSayýsalAdliBilimlereGiriþ,CProg
ramlama Dilinde Özel Konular, Veri Taban Yönetim Sistemleri, Aðlar,
DonanýmsalAdli Bilimler,AðGüvenliði, ÝleriDil Konseptleri, SayýsalYön
temler,KötüAmaçlýYazýlým,YazýlýmMühendisliði,AdliBilimlerdeAraçlar,
SiberSavaþlarBilgiGüvenliði,SiberHukuk,ProfesyonellikveEtikderslerini
göreceklerdir.

AÐAÇÝÞLERÝENDÜSTRÝMÜHENDÝSLÝÐÝ

AðaçÝþleriEndüstriMühendisliði,hammaddesiaðaçolanmalzeme
nin iþlenerekdeðerlendirilmesi,aðaçtaneldeedilenürünlerin tasarlan
masývebunailiþkinüretiminplanlanmasý,ürünlerinkalitekontrolüalanýn
daçalýþacakteknikelemanlaryetiþtirenbirmühendislikdalýdýr.
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AðaçİþleriEndüstriMühendisiahþapyadaahþapkökenlimalzeme
lerin,istenilenkalitestandardýnda,belirlenensürede,endüþükmaliyetle
üretilebilmesi içinüretimsisteminitasarlayan,projelendiren,üretimsüre
cinidenetleyenkiþiolarakdatanýmlanabilmektedir.

Bubölümdeöðrencilere,TemelKimya,Matematik,Fizik,TeknikResim,
MobilyaKonstrüksiyon,Mukavemet,AðaçMalzemeFiziði,ÜretimTekno
lojisi,KaliteYönetimi,Bilgisayar,ÝçMimariveDekorasyon,ÝþHukukugibi
derslerokutulmaktadýr.AðaçİþleriEndüstriMühendisleri,imzayetkisiolan
birmühendisolarak;üretimeyönelikatölyeveyafabrikaolmaküzereher
türlüahþapveahþapesaslýmalzemelerdenüretimyapan iþletmelerde,
tasarým, proje, üretim, kalite kontrol, ARGE ve pazarlama konularýnda
etkindonanýmasahipolabilecektir.

Genel olarakmobilya fabrikalarý ve belediyelerde, kamu kurum ve
kuruluþlarýnda, araþtýrmacýplanlamacý mühendis olarak çalýþabilirler.
Bölümmezunlarýayrýca,üniversitelerin ilgili fakültelerindeyeralanAðaç
ÝþleriEndüstriMühendisliði,OrmanEndüstriMühendisliðibölümlerindeve
Meslek Yüksekokullarýnýn ilgili programlarýnda öðretim elemaný olarak
görevalabilirler.

AKTÜERYA/AKTÜERYABÝLÝMLERÝ

Buprogramlarýn amacý; sigorta sektöründeönemli orandagereksi
nimduyulanaktüerlerinvesosyalgüvenlikkurumlarýndaçalýþacakele
manlarýnyetiþtirilmesidir.

Aktüerler;sigortacýlýktekniðiilebunaaityatýrým,finansmanvedemog
rafigibikonulardaolasýlýkveistatistikbilgileriniuygulayarak,yasaldüzenle
melere uygun prim, rezerv ve kâr paylarýný hesaplayýp tarife ve teknik
esaslarýhazýrlayankiþilerdir.

BubölümlerdeMatematik,Ýstatistik,Sosyoloji,Hukuk,Ýktisat,ÝnsanKay
naklarýYönetimi,PazarYönetimi,HayatSigortacýlýðý,VergiAnalizi,Finansal
PiyasalarveKurumlar,SigortaSözleþmeleri,EmeklilikveSosyalGüvenlik,
VergiMevzuatýgibiderslerokutulmaktadýr.Ayrýcaöðrencilerebirproje
çalýþmasýverilmektedir.
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Aktüeryaokumakisteyenler,analitikdüþünmegücünesahip,mate
matikveekonomiyle ilgili,ayrýntýlardanhoþlanan,düzenli veyeniliklere
açýkkiþilerolmalýdýr.

Mezunlar,özelsigortaþirketlerininyanýndaresmikurumlardadaçalý
þabilirler.Günümüzdebualandayetiþmiþinsangücünegereksinimgide
rekartmaktadýr.

ASTRONOMÝVEUZAYBÝLÝMLERÝ

Astronomi veUzay Bilimleri programýnýn amacý; gökcisimlerinin (gü
neþ, yýldýzlar, galaksiler vb.) niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve ko
numlarýný inceleyecek elemanlar yetiþtirmektir. Programda, Temel Fizik
veMatematikderslerininyanýnda;Astrofizik, Ýstatistik,Astronomi,Güneþ
Fiziði, Gök Mekaniði, Küresel Astronomi, Radyo Astronomi ve benzeri
derslerokutulmaktadýr.
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AstronomiveUzayBilimleri’ndederslergenellikleMatematikveFizik
konularýnýkapsadýðýiçin,buprogramagirmekisteyenlerinlisedeFizikve
Matematikderslerindeortalamanýnüzerindebirbaþarýgöstermiþolmala
rý,bilimselmerakasahip,gözlemcivesabýrlýkiþilerolmalarýbeklenir.

Mezunlar,yükseklisansvedoktorayaparaküniversitelerdeçalýþabilir
ler.MezunlarýnbirbölümüMeteorolojiGenelMüdürlüðü’nebaðlýgözlem
istasyonlarýverasathanelerdegörevalabilirler.

BAHÇEBÝTKÝLERÝ

BahçeBitkileriprogramýnýnamacý,baðvebahçelerdeçeþitli sebze
ve meyvelerin bilimsel yöntemlerle yetiþtirilmesi, türlerinin geliþtirilmesi,
ürünlerintoplanmasý,korunmasývepazarlanmasýkonularýndaçalýþacak
insangücünüyetiþtirmekvearaþtýrmayapmaktýr.BahçeBitkileriprogra
mýndaMatematik,Fizik,Kimya,JeolojiveEkonomigibitemelderslerden
baþka;TarýmsalEkoloji,ToprakBilgisi,BitkiBeslemeveToprakVerimliliði,
TarýmEkonomisi,GenelBaðcýlýk,MeyveYetiþtirmeÝlkeleri,BahçeBitkileri
FizyolojisiveBahçeBitkilerininIslahýgibiderslerokutulur.
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BahçeBitkilerialanýndaçalýþmakisteyenkimselerintemelbilimlereve
özelliklebotaniðekarþýilgilivebualandabaþarýlý,açýkhavadaçalýþmak
tanhoþlanan,araþtýrmaveincelememerakýolankimselerolmasýbeklenir.

BahçeBitkileriprogramýnýbitirenlere“ZiraatMühendisi”unvanýverilir.
Bahçe Bitkileri alanýnda yetiþen bir Ziraat Mühendisi bahçe bitkilerinin
dikim zamaný, kullanýlacak gübre türü, ürünlerin farklý iklim ve topraða
uyumu,bitkihastalýklarý,yüksekverimlivekalitelimeyveaðaçlarý,sebze
ve süs bitkileri gibi bahçe bitkilerinin üretimini geliþtirici denemeler için
tohumýslahýçalýþmalarýyapar;bahçeürünlerinintoplanmasý,depolan
masývepazarlanmasýileilgilimetotlargeliþtirir.

BahçeBitkilerimezunlarý“ZiraatMühendisi”olarakilgilikamukurumla
rýndaveözelsektördeiþbulabilirler.

BALIKÇILIKTEKNOLOJÝSÝMÜHENDÝSLÝÐÝ

Buprogramýnamacý;sulardayaþayancanlýlarýnniteliði,hayatlarýnýn
incelenmesi,avlanmayöntemlerininbelirlenmesi,balýkçýlýðauygungemi
yapýmý ve onarýmý konularýnda çalýþacak insan gücü yetiþtirmektir.
BölümdeFizik,Kimya,Zooloji,BalýkBiyolojisi,DenizBiyolojisi,Botanik,Hid
robiyoloji,GemiAtölyesiTekniði,SuÜrünleriMuhafazaveÝþlemeTekniði
gibiderslerokutulmaktadýr. 
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Programda okumak isteyenlerin
temel bilimler, botanik ve zooloji
alanlarýnailgiduymasý,insanlarlaiyi
iletiþimkurmasýveekonomi, iþletme
gibialanlarýdatakipetmesigerek
mektedir.Bölümmezunlarýavlanma
yöntemleriveavlanmadakullanýla
cakaletvemakinelerinprojelendiril
mesi konusunu araþtýrýrlar. Denizler
de ve iç sularda faaliyet gösteren
her türlü kamukuruluþundaveözel
kuruluþtagörevalabilirler.

BASIMTEKNOLOJÝLERÝ

Basým Teknolojileri; baþta basým sektörü olmak üzere, yayýncýlýk ve
ambalaj gibi sektörlerde oldukça fazla kullanýlmaktadýr. Bu nedenle
bölümmezunlarýnýniþimkânlarýoldukçageniþtir.

Basým Yayým Sanayi çeþitli sektörel sivil toplum kuruluþlarý etrafýnda
örgütlenmiþtir. Bunlardan bazýlarý; Ambalaj Sanayicileri Derneði (ASD),
KartonAmbalajSanayicileriDerneði(KASAD),EtiketSanayicileriDerneði
(ESD), Basým Sanayi Eðitim Vakfý (BASEV), Grafikerler Meslek Kuruluþu
(GMK),BasýmMensuplarýDerneði (BASMEN), Ýstanbul TicaretOdasý’nýn
(ÝTO)BasýmYayýnMeslekKomitesi,ÝstanbulSanayiOdasý’nýn(ÝSO)Basým
Yayýn,KâðýtveKâðýtAmbalajSanayiMeslekKomitesi’dir.

Mezunlar,üretimdebaskýhazýrlýk,baskývebaskýsonrasýbölümlerde,
üretimbirimlerindeortakademeyöneticiveyavardiyaamiriolarakçalý
þabilmektedirler.Basýmiþletmelerindeüretimidestekleyenüretimplanla
ma,kalitekontrol,satýþpazarlamagibibölümlerdeçalýþacaklarýngenel
dekýsabirsüredeolsaüretimtecrübesininolmasýfaydalýolmaktadýr.

Basým iþletmelerinde açýlmýþ olan bu yeni bölümler üniversitelerin
BasýmTeknolojilerieðitimiverenbölümmezunlarý içinüretimdeçalýþma
imkânlarýnýnyanýndayenibiriþsahasýolmuþtur.
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Mezunlarbasýmsektörünehammaddevemakinetedarikedenyerli
veyabancýfirmalardadasatýþbölümündeçalýþmaktadýrlar.Büyükfirma
larýn satýn almabölümlerinde Basýlý Ürün SatýnAlmaUzmaný olarakda
çalýþmakmümkündür.Meslekteortaveüstdüzeyyöneticiolmanýnen
önemliþartýyöneticiözelliklerininyanýndaüretimtecrübesininolmasýdýr.

BESLENMEVEDÝYETETÝK
Programýnamacý;beslenmevebesinlerleilgilibilimselilkelerinoluþtu

rulmasý,saðlýðýnkorunmasývehastalýklarýniyileþtirilmesiçalýþmalarýndabu
ilkelerinuygulanmasýnýsaðlayacakinsangücünüyetiþtirmekvebualan
daaraþtýrmayapmaktýr.

Programdaeðitimsüresin
ceTemelKimya,Biyoloji,Fizik,
Matematik,Psikoloji,Sosyoloji
gibi derslerle birlikte Beslen
me Biyokimyasý, Beslenme
ÝlkeleriveBesinler,AilePlanla
masý, Toplum Beslenmesi ve
Beslenme Hastalýklarý Epide
miyolojisi, Besin Kimyasý ve
Analizi, AnaÇocuk Beslen
mesi,KurumBeslenmesi,Besin
Kontrolü gibi dersler okutul
maktadýr.

Üçüncüyýlýnsonundasaðlýkocaklarýveanaçocuksaðlýðýmerkezle
rinde6haftasürelihalksaðlýðýndabeslenme,sonsýnýftabiryýlsürelihas
tanevekurumlardabeslenmestajýyapýlýr.

ProgramýnBiyoloji,Biyokimya,MikrobiyolojiveBesinBilimiileyakýndan
ilgili olmasý nedeniyle bu alanda çalýþacak kiþilerin doða bilimlerine
meraklý,sabýrlý,baþkalarý ileiþbirliðiyapabilenvebilgiaktarýmýndayete
neklikimselerolmasýgereklidir.

Mezunlar, saðlýkkuruluþlarýndaTedaviDiyetisyeniyadaHalkSaðlýðý
Diyetisyeni,toplubeslenmeyapankuruluþlardaYöneticiDiyetisyen,eði
timkurumlarýndaBeslenmeEðitimcisiveöðretmenolarakçalýþabilir,ayrý
caaraþtýrmaveendüstrikuruluþlarýndagörevalabilirler.
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BÝLGÝSAYARBÝLÝMLERÝ

BilgisayarBilimcileriveMühendisleri,doðasýndafikirvenesneleraçý
sýndanaynýkonularlailgilenmektedir.Ancakgenelolarak,farklýgerçek
liðin doðasýný anlamaya çalýþmaktadýrlar: Bilim insaný kendi baþýna bir
amaçolarakbuanlayýþýaramakta,mühendisisesipariþverilenbirþeyle
riinþaedebilmekiçinanlamayaçalýþmaktadýr.BöyleceBilgisayarBilimle
ri(BBCS) matematik kökleri ile bilgisayar teorisine yakýnken, Bilgisayar
Mühendisliði(BMCEN)isefizikvekimyakökleriilefizikselcihazlarýntasa
rýmýnadahayakýndýr.

Öðrencilerbirþeylerinþaetmekvebuiþlerinasýllaboratuvarçalýþma
larý ileyapýlabileceðini, FizikveKimyaayrýcadaMatematik ileölçmek
istiyorlarsaBilgisayarMühendisliði(BM)düþünmelidir.Sembolleringerçek
doðasý,bilgivemanipülasyonlarý,formlarývealgoritmalarveveriyapýla
rý,sýnýrlarýileilgilenenöðrencilerise,ciddibirþekildeBilgisayarBilimleri(BB)
düþünmelidir.

Bilgisayar Bilimi’nde üç büyük alan yani teori, yazýlým ve donaným
olduðudüþünülürse,BBbirinciyaklaþýmolanteoriileilgilenmekte,BMise
donanýmileilgilenmekteveyazýlýmileiseBBdahafazlaolmaküzereher
ikiside ilgilenmektedir.Dahagenelolaraksöylenirse,BByazýlýmadaha
yakýnken,BMdahafazladonanýmaözgübiryakýnlýðasahiptir.

Böyleceöðrencikendisiyenigenelamaçlýbilgisayardilioluþturmakla
ilgileniyorsa BB lisansprogramýný seçmeli, yüksekhýzlý yenibir seri cihaz
dizaynetmekleilgileniyorsaBMlisansprogramýnýseçmelidir.

 Endüstri,finans,banka,kamuvb.sektörlerindekiBilgiÝþlemMerkezleri,

 ÖzelvekamuyaaitAraþtýrmaveGeliþtirme(ARGE)merkezleri,

 Akademisyenlik,

 Programcýlýk,

 Analistlikvb.alanlarBilgisayarBilimlerimezunlarýnýnçalýþmaalanlarýdýr.
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BÝLGÝSAYARMÜHENDÝSLÝÐÝ

BilgisayarMühendisliðiprogramýnýnamacý;tümbilgisayarsistemlerinin
yapýsý, tasarýmý, geliþtirilmesi ve bu sistemlerin kullanýmlarý konularýnda
eðitimvearaþtýrmayapmaktýr.

Bu bölümde eðitim süresince okutulan Bilgisayar Donaným Yapýsý,
ProgramlamaDilleri, Veri Yapýlarý veAlgoritmalar, SayýsalÇözümleme,
VeriTabanýSistemleri,MantýksalTasarým,Mikroiþleyiciler,VeriÝletiþim,Sis
temÇözümleme,YönetimBiliþimSistemlerigibimeslekderslerininyanýn
daMatematik,Ýstatistik,Fizik,Elektrik,Elektronik,Ekonomi,ÝþletmeYöneti
migibitemeldestekderslerideverilmektedir.Buprogramagirmekiste
yenlerinüstünbirsayýsaldüþünmegücünevegenelakademikyetene
ðe, saðlam bir mantýða sahip olmalarýnýn yaný sýra sabýrlý, dikkatli ve
yaratýcýolmalarýdagereklidir.

BilgisayarMühendisliði bölümündenmezun olanlar, çeþitli yönetim,
endüstri ve hizmet alanlarýnda sistemçözümleyici ve uygulamaprog
ramcýsý,bilgisayardonanýmveyazýlýmýüretenvepazarlayanfirmalarda,
genellikle bilgi iþlem merkezlerinde sistem programcýsý, yönetim biliþim
sistemlerialanýndakurucuveyöneticimühendis,veritabanýyönetmeni,
bilgisayardestekli endüstriyel sistemlerinin tasarýmýndavegerçekleþtiril
mesindearaþtýrmageliþtirmemühendisiolarakgörevalabilirler.

 

Bilgisayar kullanýmýnýn hýzla
yaygýnlaþtýðý ülkemizde Bilgisa
yarMühendisliðibölümümezun
larýnýnyönetim,eðitim,endüstri,
ticaret ve hizmet alanlarýnda
faaliyet gösteren çeþitli kamu
kuruluþlarý ile özel kuruluþlarda,
bankalarda,üniversitelerde,bil
gisayardonanýmveyazýlýmýüre
ten firmalarda çalýþma olanak
larývardýr.
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BÝLGÝSAYARVEÖÐRETÝMTEKNOLOJÝLERÝÖÐRETMENLÝÐÝ
 Programýnamacý;bilgininüretilmesindevedepolanýpverimlikullanýl
masýnda,bilgisayarlardanyararlanmayýsaðlamak,bilgisayarkullanýmýný
yaygýnlaþtýrýpgençlereöðretmektir.Ayrýcagünümüzdebilgisayartekno
lojisioldukçahýzlýgeliþmektedir.Bugeliþmeyeayakuydurabilmekiçinde
kalifiyeinsangücüneihtiyaçvardýr.

ProgramdaokutulanderslerMate
matik, Genel Kimya, Genel Biyoloji,
Fizik, ÝþletimSistemleriveUygulama
larý,GenelProgramlamaDilleri,Bilgi
sayarAðlarýveÝletiþim’dir.

BölümmezunlarýndanMilliEðitim
Bakanlýðý’nabaðlýresmiortaöðretim
kurumlarýnda çalýþmak isteyenler
devlet memurluðu sýnavýna girip
yeterli puaný almak zorundadýrlar.
Ayrýcayazýlýmfirmalarýndaprogram
yürütücüsü ve geliþtiricisi, bilgisayar
firmalarýnda sorumlu yönetici, bilgi
sayar aðlarý ile yapýlabilecek her
türlü iletiþim sorumlusu ve yöneticisi,
sistemanalizcisi,webtabanlýeðitim
tasarýmcýsý, yazýlým geliþtirme grup
sorumlusuveyetkilisi,bilgisayarsatýþ
firmalarýnda yetkili sorumlu olarak
çalýþabilmektedirler.

BÝLÝÞÝMSÝSTEMLERÝMÜHENDÝSLÝÐÝ
Bubölümmezunlarýbilgiiþlemvebilgiiletiþimaðýnýnaltyapýsýnýoluþtur

ma,geliþtirme,iþletmeveyönetmeiþlerininyanýndabilgisayardonanýmý
veyazýlýmýalanlarýndagörevyapar.Uygulama,geliþtirmeveaðbaðlan
týsýaðýrlýklýprojelerüretir.
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Bilgisayar Mühendisliði ve Biliþim Sistemleri Mühendisliði akademik
disiplinolarakbirbirineyakýndýr.Ancak,BiliþimSistemleriMühendisliði’nin
konusubirorganizasyonveonunbilgisistemleridir.Biliþimsistemleri,orga
nizasyonelamaçvehizmetlerevarmakiçinbilgiteknolojisininkullanýmý
naodaklanýr.BilgisayarMühendisliðiveBiliþimSistemleriMühendisliðiayrý
lisansprogramlarýdýr.Ancakortakbirteknolojikbilgitabanýnadayanýrlar
veikiprogramýnpekçokdersiaynýdýr.Biliþimsistemlerimühendisliðini,bil
gisayarmühendisliðininiþletmeyedahayakýnbiraltdalýolaraktanýmla
makmümkündür.

BiliþimSistemleriMühendisliðidisiplinlerarasýbirbölümdür.Konusubir
organizasyonveonunbilgisistemleridir.Biliþimsistemleri,organizasyonel
amaçvehizmetlerevarmakiçinbilgiteknolojisininkullanýmýnaodaklanýr.
Buyüzdenbiliþimteknolojileriderslerininyanýndaözelliklebilgisayarmü
hendisliðiveiþletmebölümüdersprogramýndandayararlanýlmaktadýr.

Mezunlar;biliþimalanýndateknolojimüdürü,sistemmühendisi,uygu
lamageliþtirmeuzmanýveaðyöneticisipozisyonunda,ayrýcaözelsektör
vekamusektöründekifirmalarýnbilgiiþlemvebilgiiletiþimaðýaltyapýsýný
oluþturacak, geliþtirecek, iþletecek ve yönetebilecek kademelerinde
görev alabilmektedirler. Bilgi iþlem ve teknolojilerindeki hýzlý geliþmeler,
kurumlarýn,hemtemeliþletmecilikeðitimigörmüþhemdebiliþimalanýn
daihtisassahibiolanelemanlaraduyduðuihtiyacýarttýrmaktadýr.Ýþletme
yönetimineiliþkinmuhasebe,yönetimveorganizasyonbilgileriyledona
týlmýþolmalarý,mezunlara,zamaniçindedahaüstdüzeydegörevyapa
bilmeolanaklarýtanýmaktadýr.

 

BÝLÝÞÝMSÝSTEMLERÝVETEKNOLOJÝLERÝ

BiliþimSistemleriveTeknolojileriBölümü,klasikbilgisayarmühendisliði
programlarýnda yer alan dersleri içermesinin yanýnda, Ýþletmecilik ve
diðer ilgili disiplinlerin kuramlarýyla desteklenmiþ eðitimiylemezunlarýna
çokgeniþbiristihdamalanýsaðlamaktadýr.Bölüm,çaðdaþbilimvetek
nolojidekigeliþmelerinönünüaçanbilgiodaklýyaklaþýmývedisiplinlerara
sýeðitimaltyapýsýylagünümüzkarmaþýkiþortamlarýndabaþarýylafaaliyet
gösterebilecek,alanlarýndayetkin veçokyönlüprofesyonelleri yetiþtir
meyiamaçlamýþbirbölümdür.
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Bu programda Ýþletme Yönetiminin Temelleri, Web Tasarýmý, Ýktisat,
YapýsalProgramlama,GörselProgramlama,FinansalMuhasebe,Yöne
timBiliþimSistemlerigibiderslerokutulmaktadýr.

BiliþimSistemleriveTeknolojileriprogramýndanmezunolanöðrenciler,
sistemyöneticisi,aðyöneticisi,webtasarýmcýsý,programcýpozisyonlarýn
dagörevalabilmelerininyanýnda, iþletmeyönetimine iliþkinmuhasebe,
yönetimveorganizasyonbilgileriyledonatýlmýþolmalarý,onlarýnistihdam
alanlarýnýndahadageniþlemesinefýrsattanýmaktadýr.

BÝTKÝKORUMA

BitkiKorumaprogramýnýnamacý,bolvekalitelibitkiselürüneldeede
bilmekiçinbitkilerinhastalýklardanveyabancýotlardankorunmasýkonu
sundaçalýþacakinsangücünüyetiþtirmekvearaþtýrmayapmaktýr.

BitkiKorumaprogramýndaBiyoloji,Matematik,Fizik,Kimyagibitemel
bilimdersleriyanýnda;Meteoroloji,TarýmMakineleri,ToprakBilgisi,Böcek
Ekolojisi,BöcekSistematiði,ZiraiMücadeleOrganizasyonuveKarantina,
MeyveveBaðZararlýlarýgibiderslerokutulurveuygulamalaryaptýrýlýr.
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Bitki Koruma alanýnda çalýþmak isteyen kimselerin temel bilimlere,
özellikle zooloji ve kimyaya ilgili vebualandabaþarýlý,bilimselmeraka
sahipkimselerolmalarýbeklenir.BitkiKorumaprogramýnýbitirenlere“Zira
atMühendisi”ünvanýverilir.BitkiKorumaalanýndayetiþenziraatmühen
disleriziraimücadeleistasyonlarýndameyve,sebze,tahýlvesüsbitkilerine
zararverenböcekvezararlýotlarlamücadeleyöntemlerinigeliþtirir,bitki
zararlýlarýkonusundaüreticileriaydýnlatýr.

BitkiKorumaalanýndayetiþenziraatmühendisleri,ilgilikamukurumla
rýndaveözelsektördeçalýþabilirler.

BÝTKÝSELÜRETÝMVETEKNOLOJÝLERÝ

BitkiselÜretimveTeknolojileriprogramýnýnamacý,besinolarakyarar
lanýlantarlavebahçebitkilerininüretimi,verimlerininartýrýlmasýveürün
lerinindeðerlendirilmesialanýndaçalýþacakelemanlarýyetiþtirmektir.
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BitkiselÜretimveTeknolojileriprogramýndaMatematik,Biyoloji,Kim
ya, Tarýmsal Ekoloji, Meteoroloji, Toprak Bilgisi, Bitki Besleme ve Toprak
Verimliliði,MeyveYetiþtirmeÝkeleri,BahçeBitkileriIslahý,SerinÝklimTahýlla
rýgibiderslerokutulurveuygulamayaptýrýlýr.AyrýcaBitkiselÜretimalanýn
dayetiþenkiþiler,ürünlerindenyararlanýlantarla,bahçeveserabitkileri
ninverimliliklerininartýrýlmasýveürünlerindeðerlendirilmesiiçinaraþtýrma
laryapar,bolverimlivesaðlýklýbitkiselürüneldeetmeninyollarýkonusun
daüreticilereyardýmcýolur.Ýyikalitelitahýl,sebze,meyve,endüstrivesüs
bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiþtirilmesini saðlayacak
tarýmuzmanlarýnýnyetiþtirilmesiprogramýnakademikönceliðidir.

Mezunlarilgilikamukurumlarýndaveözelsektördeiþbulabilirler.

BÝYOKÝMYA

Biyokimyaprogramýnýnamacý;biyolojikbilimler, saðlýkbilimleri, bes
lenmeveçevreolaylarýileilgilikonulardaaraþtýrmaveeðitimyapmaktýr.
“Biyokimyagerlik” ve “BiyoteknolojiAðýrlýklý Kimyagerlik”olmaküzere iki
altdalaayrýlanbuprogramýn ilk iki yýlýndaHücreBiyoloji,Mikrobiyoloji,
Fizyoloji,Histoloji, ÝnorganikKimya,AnalitikKimya,Matematik,Bilgisayar
gibiderslerokutulmaktadýr.Üçüncüyýldanitibarenöðrencileraltdallar
danbirineyönelmektedir.Biyokimyaokumayýisteyenlerinbiyolojivekim
yakonularýylailgili,bualanlardabaþarýlý,bilimselçalýþmalaraisteklikiþiler
olmalarýgerekir.

Mezunlargýda,ilaç,týbbikimyasalmaddeler,tarýmilaçlarý,kozmetik
vedeterjansanayileriilefermantasyonteknolojisinedayalýsanayikolla
rýnda,üniversitelerdevelaboratuvarlardagörevalabilirler.
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BÝYOLOJÝ

Biyoloji programýnýn amacý; canlýlarýn evrimi, yeryüzünde daðýlým
anatomisivefizyolojikonusundaeðitimvearaþtýrmayapmaktýr.

Buprogramdadersleruygulamalývekuramsalolarakyürütülmekte
dir. Ýlk iki yýl temelbilimdersleri, sonraki yýllarda Temel Biyoloji, Botanik,
Zooloji,Genetik,Fizyoloji,Anatomialanlarýndaderslerverilmektedir.Ayrý
caöðrencilerlaboratuvardauygulamaçalýþmalarýyapmaktadýr.

   

Biyolojiprogramýnagirmekisteyenbirkimseninfenderslerindebaþa
rýlý, meraklý bir gözlemci, sabýrlý bir araþtýrmacý olmasý, doðayý sevmesi,
canlýlarla uðraþmaktan hoþlanmasý ve bilimsel çalýþmalardan doyum
saðlamasýbeklenir.Mezunlar,kamuyabaðlýhastanelerde,üniversitelerin
týp fakültelerinde, hidrobiyoloji araþtýrmamerkezlerinde, özel sektörde,
ilaçvebesinendüstrisindeçalýþabilir.

BÝYOLOJÝÖÐRETMENLÝÐÝ

Buprogramýnamacý;ortaöðretimkurumlarýndaBiyolojidersinegire
bilecek akademik düzeye ve pedagojik formasyona sahip öðretmen
yetiþtirmektir. Biyoloji Öðretmenliði programýnda Genel Fizik, Kimya,
Matematik, Bitki Embriyolojisi, Sitoloji, Hayvan Fizyolojisi, Çevre Saðlýðý,
MikrobiyolojiveOrganikKimyagibiderslerinyanýsýra,öðrencilerepeda
gojikformasyonkazandýrmakamacýylaEðitimeGiriþ,ÖlçmeveDeðer
lendirme,GenelveÖzelÖðretimYöntemleri,ÖðrenmePsikolojisi,Eðitim
Sosyolojisigibiformasyonderslerideverilmektedir.
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BiyolojiÖðretmenliði’ndeokumakisteyenlerinfenderslerindebaþarýlý,
öðretmekten hoþlanan ve sabýrlý bireyler olmalarý gerekmektedir. Bu
programýbitirenlerdenMilli EðitimBakanlýðý’nabaðlý resmiortaöðretim
kurumlarýndaçalýþmakisteyenlerdevletmemurluðusýnavýnagiripyeterli
puanýalmakzorundadýr.Ayrýcamezunlarözelokullarveyaözeleðitim
kurumlarýndaçalýþabilir,laboratuvarlardadaçalýþmaolanaðýbulabilir.

BÝYOMEDÝKALMÜHENDÝSLÝÐÝ
BiyomedikalMühendisliðiprogramýnýnamacý; saðlýkalanýnda teþhis

vetedaviamacýylakullanýlanmekanikveelektronikcihazvesistemlerin
tasarým,üretim,geliþtirme, teknik, iþletmevebakýmý ileonarýmýnýyapa
cakbiyomedikaluzmanlarýyetiþtirmektir.

ProgramdailkyýlTemelFen,SaðlýkBilimleriveTemelBilgisayar,ikinci
veüçüncüyýllardaElektronik,ÝleriBilgisayarveTemelBiyomedikaldersle
ri,sonseneiseileridüzeydeBiyomedikaluzmanlýkdersleriyeralmaktadýr.
Bubölümdeokumakisteyenlerin,anatomi,fizyoloji,fizik,kimyavebiyo
lojiyeilgiduymasý,saðlýkalanýileilgiliolmasýgerekmektedir.

Programmezunlarý,hastanelerde,özelkliniklerdeve laboratuvarlar
da,týbbicihazlarýnmontaj,bakým,onarýmveayariþleriyle,yenigeliþmek
teolanyereltýbbicihazþirketlerinde,üretimveservishizmetlerindeçalý
þabilir.
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BÝYOMÜHENDÝSLÝK/GENETÝKVEBÝYOMÜHENDÝSLÝK  

 

Biyomühendislikprogramýnýnamacý;molekülerdüzeydebiyolojiksis
temleringösterdiðifonksiyonlarýincelemekvebukonudaaraþtýrmayap
maktýr.Bölümdeokutulandersler;OrganikKimya,GenelKimya,Fizyoloji,
Anatomi,Matematik, Fizik,Analitik,Bilgisayar,Biyoreaktörler,Mikrobiyal
Genetik,Histoloji,BiyokimyaveGenTeknolojisi’dir.Buprogramdaoku
makisteyenlerinbiyolojivekimyayailgiduymasývearaþtýrmayapmayý
sevmesigerekmektedir.Biyomühendislikprogramýmezunlarýgýda,tarým,
saðlýk,ilaç,kozmetikgibisektörlerindeðiþikkollarýndaçalýþabilir.

BÝYOSÝSTEMMÜHENDÝSLÝÐÝ

 

Biyosistem Mühendisliði mühendislik
bilimleriningeniþkapsamlýolarakbiyolo
jiksistemlerevesüreçlereuygulanmasý
nýiçerenbirmühendislikdalýdýr.
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Eðitimveçalýþmakonularýarasýnda,tarýmdaotomasyonveyenigeli
þen teknolojiler, hassas tarým teknikleri, enerji vemakinalar, bitkisel ve
hayvansalüretimdemekanizasyonuygulamalarý,hasatsonrasýmekani
zasyonuygulamalarý, tarýmsalyapýlar,arazivesukaynaklarýnýngeliþtiril
mesi,kýrsalalanýngeliþtirilmesiyeralýr.

Okutulanderslerarasýnda;BiyolojikMalzemeninTeknikÖzellikleri,Akýþ
kanlarMekaniði,Termodinamik,DifransiyelDenklemler,Dinamik,Hidroloji,
ToprakFiziði,ZeminMekaniði,YapýStatiði,Betonarme,SulamaSuyuKali
tesi gibi dersler yer almaktadýr. Bölümden mezun olanlar Biyosistem
Mühendisiünvanýnýalýr.BiyosistemMühendisleri;ilgilikamukuruluþlarýnda,
tarýmadayalýuluslararasýþirketlerde,hayvancýlýðadayalýmakinesanayi
inde,gýdamakinelerisanayindevetarýmsaliþletmelerdeçalýþabilirler.
   

BÝYOTEKNOLOJÝ

Bitki,hayvanveyamikroorganizmalarýntamamýyadabirparçasýkul
lanýlarakyenibirorganizma(bitki,hayvanyadamikroorganizma)elde
etmek veya var olan bir organizmanýn genetik yapýsýnda arzu edilen
yöndedeðiþikliklermeydanagetirmekamacý ilekullanýlanyöntemlerin
tamamýnaBiyoteknolojidenmektedir.

Biyoteknolojibölümücanlýlarvecanlýsistemlerilebilimvemühendislik
teknikleriuygulanarakmalvehizmetüretmekamacýndadýr.Biyoteknolo
jiuygulamalarý;mikrobiyoloji,biyokimya,molekülerbiyoloji,hücrebiyolo
jisi,immünoloji,proteinmühendisliði,enzimolojivebiyoprosesteknolojile
rigibi farklýalanlarýbünyesindetoplar.Bunedenledebiyoteknolojibir
çokbilimseldisiplinlekarþýlýklýiliþkiiçindegeliþir.
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Bölümde;GenelMikrobiyolojiIveII,Parazitoloji,ModernBiyolojiII,Týb
biMikrobiyoloji,Ýmmünobiyoloji,EndüstriyelMikrobiyoloji,BakteriFizyoloji
si,BiyoteknolojiyeGiriþ,MolekülerGenetik,DeneyselBiyokimya,Mikrop
salTeknolojisigibiderslerokutulmaktadýr.

Biyoteknolojiuygulamaalanlarýþunlardýr;insansaðlýðýnayönelikola
rak proteinlerin üretilmesi, bazý hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik
üretilmesi,çokzorþartlarasahipçevrelerde(sýcak,kurak,tuzlu...)yaþa
yanorganizmalarýnenzimlerinivebiyomoleküllerinisaflaþtýrarakbunlarýn
sanayide kullanýlmasý, yeni sebze ve meyve üretimi, insandaki zararlý
genlerinelemineedilmesi,aþý,pestisit,týbbibitkiüretimi.

CEVHERHAZIRLAMAMÜHENDÝSLÝÐÝ

Cevher Hazýrlama; kýsaca, üretilen doðal kaynaklarýn metalurji,
demirçelik,cam,seramik,çimento,deterjan,inþaatmalzemeleri,boya
endüstrisiveenerjiüretimigibideðiþikalanlardakullanýlabilirhalegetiril
mesiaþamalarýnýkapsamaktadýr.BubaðlamdaCevherHazýrlama;zen
ginleþtirme, hammaddeleri arýndýrma ve boyutlandýrma gibi iþlemleri
içerenbirsanayidalýdýr.

Sözkonusuiþlerleilgili,birtesisintasarýmý
veçalýþtýrýlmasýgibiteknolojikiþlemlerCev
her Hazýrlama Mühendisliði’nde önem
kazanmaktadýr. Bölümün amacý, Cevher
HazýrlamaMühendisliði vecevherhazýrla
makonularýileiliþkilialanlarda,mühendislik
tasarýmlarýný analiz etmek ve yapmak
konusundabilimi vemühendislik bilgilerini
baþarýlýbirþekildekullanmaktýr.

BölümdeMatematik,Fizik,Kimyagibitemelderslerinyanýsýra,Cevher
HazırlamaTesisOtomasyonu,EndüstriyelHammaddeler,AkýþkanlarMe
kaniðigibiderslerdeokutulmaktadýr.Mezunlar,demirçelik,cam,sera
mik ve çimento endüstrisi ayrýca gübre, yem, deterjan, boya sanayi,
dolguvesertplastikendüstrisivenükleerhammaddeüretimivetekno
lojiisigibialanlardaiþbulabilir.Ayrýcakömürharmanlamavebiriketleme
tesisleri; kýrmataþ veöðütme tesisleri cevher hazýrlamamühendislerinin
çalýþabileceðibazýekalanlardýr.
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ÇEVREMÜHENDÝSLÝÐÝ

  

  

ÇevreMühendisliðiprogramýnýnamacý;çevredeyapýlantümüretim
ve tüketim faaliyetlerinin insan saðlýðýna, refahýna ve doðal dengeye
zarar vermeyecekbiçimdeayarlanmasý içingerekenönlemleri araþtýr
maktýr.

BubölümdeMatematik,Fizik,Kimya,Biyolojigibitemelderslerinya
nýndaÇevreKimyasý,ÇevreMikrobiyolojisiveKimyasalBiyoloji,Bilgisayar
Kullanýmýgibimeslekibilgi vebeceriyi kazandýracakderslerdeokutul
maktadýr.

ÇevreMühendisliðibölümünegirmekisteyenlerinyaratýcý,araþtýrma
cý,sabýrlý,üstüngenelakademikyeteneðesahipolmasý;matematik,fizik,
kimyavebiyolojigibifendersleriyanýndaEkonomi,Sosyolojigibisosyal
alanlara ilgi duymasý, daha iyi ve saðlýklý bir çevre yaratabilmek için
mücadeleverecekkiþilerolmasýgerekir.

Programmezunlarý,kamukurumvekuruluþlarýnýndýþýndada;pekçok
sektördeçalýþmaimkânýbulabilmektedir.
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DENÝZULAÞTIRMAÝÞLETMEMÜHENDÝSLÝÐÝ

DenizUlaþtýrmaÝþletmeMühendisliðiprogramýnýnamacý;denizcilikle
ilgili firmalardayatýrýmlarýdeðerlendirme,gemilerinveyüklerininsigorta
iþlemleri,limanlardayüklenenveyaboþaltýlanmallarlailgiliiþlemleri,ulus
lararasý iþ yapan firmalardagemilereyük, yükleregemibulunmasýgibi
iþleri yürütmek üzere hem denizde güverte ve makine zabiti hem de
denizcilikacentelerindeçalýþacakelemanlarýyetiþtirmektir.

Buprogramdaöðrenciler1.sýnýfýnsonunda,GemiYönetimMühendis
liði (Güverte),GemiMakineleri ÝþletmeMühendisliði veDenizUlaþtýrma
ÝþletmeMühendisliðiolmaküzereüçanabilimdalýndanbirineayrýlmak
tadýr. Bu bölümde Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar Programlama,
GemiMühendisliðineGiriþ, Küresel Trigonometri, Pusula Bilgisi,Dinamik,
Gemi Ýnþaatý, Termodinamik,Elektronik, ÝþletmeYönetimiveOrganizas
yonu,Ýstatistik,Olasýlýkgibiderslerokutulmaktadýr.

Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði bölümüne girmek isteyenlerin
matematik,geometrivefizikileilgilenen,bedencesaðlam,denizdeve
açýkhavadayaþamaktanhoþlananveailesindenuzaktakalmayýgöze
alabilen kiþiler olmasý gerekir. Mezunlar, Ulaþtýrma Bakanlýðý’nda veya
özelsektöreaitdenizcilikkuruluþlarýndagörevalabilir.

Karadaçalýþacaklarýniþbulmaveilerlemeolanaklarý,iyiÝngilizcebil
melerine vemesleki ehliyete baðlýdýr. Ülkemizde denizyolu ile ulaþýma
verilenönemgittikçeartmaktadýr.
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 DERÝMÜHENDÝSLÝÐÝ

      BuprogramdaFizik,Kimya,Biyoloji
gibi temel derslerin dýþýnda, Bitkisel,
Hayvansal Lifler, Lif Bitkileri, Madensel
ve Sentetik Lifler, Kürk Hayvanlarý ve
Yetiþtirilmesi,BüyükbaþHayvanDerileri
nin Ýþlenmesi konularýyla ilgili dersler
okutulmaktadýr.

DeriMühendisliðiokumakisteyenle
rinmeraklý veyaratýcýbir kiþiliðe sahip
olmalarý,ayrýca temelbilimleralanýna
karþýhemilgiliolmalarýhemdeburalar
daaraþtýrmayapmayýsevmelerigere
kir.Bubölümübitirenler,kamusektörü
nebaðlýderi ve lif iþleme fabrikalarýn
da,özelsektöreaitderi iþletmelerinde
veözelçiftliklerdeçalýþabilir.

DÝJÝTALOYUNTASARIMI

DijitalOyunTasarýmýBölümü’nünenönemliözelliðiveavantajý,oyun
tasarýmýnýbiriletiþim,oyundanbaðýmsýzbireðitimalanýolarakkonumlan
dýrmasıdır.

DijitalOyunTasarýmý,oyunkavramýnýkurallarabaðlý
iþleyen interaktif bir iletiþim süreci olarak deðerlendir
mekte ve oyunu tasarýmcýsýnýn hedeflediði mesajlarý
interaktif bir süreçaracýlýðý ile iletenbir dil olarakgör
mektedir.

Oyuntasarýmcýsýfarklýalanlardauzmanbireylerinoluþturduðubirekip
içindeoyunfikrininilkortayaçýktýðýaþamadanürününpiyasayasürülme
sinedekgeçensüreçteaktifolarakyeralýr.Programmezunlarýnýnyetkin
oyuntasarýmcýlarýolmalarý,öncelikliolarakoyuncudeneyimiodaklýtasa
rýmçalýþmalarýgerçekleþtirmeleriveoyungeliþtirmesürecihakkýndabilgi
sahibiolmalarýhedeflenmektedir.
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DÝLVEKONUÞMATERAPÝSÝ

DilveKonuþmaTerapisi lisansprogramý,temeltýp,rehabilitasyonve
konuþmaterapisibilgilerinesahip,alanýndaklinikuygulamavearaþtýrma
yapmanýnyaný sýrayöneticiolmaözelliklerini kazanmýþ saðlýkprofesyo
nelleriyetiþtirmeyiamaçlamaktadýr.

Programda,öðrencilerinkonuþmavedilkuramilekavramlarýaçýsýn
dandonanýmkazanmalarýnayönelikkapsamlýkuramsalderslerilearaþ
týrma teknikleri vedeðiþik test araçlarý kullanýlarak yapýlan laboratuvar
çalýþmalarýyeralmaktadýr.

Mezunlar;hastaneler,saðlýkmerkezleri,özeleðitimkurumlarý,çocuk
yuvalarý,rehabilitasyonmerkezleri,geriatrimerkezleri,özelkliniklerve
araþtýrmamerkezlerindeterapistolarakçalýþabilir,bilimselaraþtýrmagibi
konulardasorumlulukalabilir.

DÝÞHEKÝMLÝÐÝ

Buprogramýnamacý;aðýzvediþsaðlýðýnýnkorunmasý,diþvediþetle
rihastalýklarýnýntedavisi,diþveçeneameliyatlarýiletakmadiþyapýmý
konularýndaçalýþacakdiþhekimleriniyetiþtirmekvebualandaaraþtýr
mayapmaktýr.

Eðitimsüresi5yýlolanbuprogramýnilkikiyýlýndaBiyoloji,Fizik,Kimya,
Matematikgibitemeldersler,sonrakiyýllardaiseprogramaözgüdersler
çoðunluklauygulamalýolarakverilmektedir.
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Bu programa girmek isteyenlerin

Fenderslerindebaþarýlýolmalarý,eðiti
min uygulamalý kýsmý el ve parmak
becerisi,uzayiliþkileriyeteneðiveeste
tik görüþ gerektirdiðindenbualanlar
dayetenekliolmalarýgerekmektedir.

Uygulamalarda kullanýlan alet ve
gereçlerin öðrencilerce saðlanmasý
nedeniyle Diþ Hekimliði eðitimi olduk
çamasraflýdýr.Mezunlar,muayeneha
ne açarak serbest çalýþabilecekleri
gibiresmiveyaözelhastanelerdeçalý
þabilirler.

EBELÝK

 Ebelikprogramýnýnamacý;anaçocuk
saðlýðýnýnkorunmasývetedavihizmetle
rininyürütülmesindegörevalacaksaðlýk
elemanýyetiþtirmektir.

Buprogramdaokutulanderslerara
sýnda Temel Fen derslerinin yaný sýra
KadýnHastalýklarýveDoðum,HastaBaký
mý,Epidemiyolojigibitýpderslerisayýlabi
lir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin
saðlýkkonularýnailgiduymasý,hoþgörülü
vesabýrlýolmasýgerekmektedir.

Ebelik bölümü mezunlarý, koruyucu
saðlýk hizmetlerinde, çocuk saðlýðý ve
aile planlamasý merkezlerinde, doðu
mevi vehastanelerindoðumkliniklerin
deçalýþabilir.
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ECZACILIK

Bu programýn amacý; ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel,
kimyasalvebiyolojiközelliklerininincelenmesi,deðerlendirilmesi,kaliteli,
iyileþtirmegücü yüksek ilaç üretimi ve ilaçlarýn saklanmasý, kullanýlmasý
gibikonulardaeðitimvearaþtýrmayapmaktýr.

Eczacýlýk bölümünde, ilk iki yýlda Kimya, Fizik, Biyoloji veMatematik
dersleriverilmektedir.

Ýlaçhammaddeveþekillerininüretimtekniklerinevekullanýþlarýnailiþ
kin dersler ise son iki yýlda verilmektedir. Eczacýlýk Fakültesi’nde dersler
kuramsalveuygulamalýolarakyürütülür.Uygulamaderslerifakültelabo
ratuvarlarýndayapýlmaktaolupayrýcahastane,eczaneveilaçendüstri
sindestajyapýlmaktadýr.

Eczacýlarçalýþmalarýný laboratuvar,eczanegibi ilaçkokularýnýnyay
gýnolduðukapalýyerlerdesürdürmelerinedeniyleEczacýolmakisteyen
bir kimsenin bu çalýþma ortamýný dikkate almasý gerekir. Mezunlarýn
önemlibir kýsmý kendilerineveyabaþkalarýnaaiteczanelerde, sorumlu
eczacýolarakhastanelerineczanelerinde,laboratuvarlardaveilaçen
düstrisindeçalýþabilir.
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ELEKTRÝKMÜHENDÝSLÝÐÝ  
Elektrik Mühendisliði programýnýn amacý; kuvvetli akýmlarla çalýþan

aletvesistemlerinyapýmý,geliþtirilmesi,elektriküretimi,daðýtýmývesiste
min bakýmý ile ilgili eðitim vermek ve araþtýrma yapmaktýr. Programda
okutulandersler;Elektronik,Mukavemet,ElektrikTesisleri,Elektromanye
tik,DalgaTeorisi,OtomatikKontrol,AydýnlatmaveÝçTesisat,EnerjiDaðý
lýmý,LojikDevreler,ElektrikSantralleri,SuMakinelerivb.’dir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin üstün akademik yeteneðe sahip,
matematik, kimya, fizik ve ekonomi ile ilgili, dikkatli ve yaratýcý olmasý
gerekmektedir.Programýbitirenler,elektrikenerjisi ileçalýþanfabrikave
iþletmelerdeElektrikMühendisiolarakiþbulabilir,kamuveözelsektörde
çalýþabilir.

ELEKTRÝK-ELEKTRONÝKMÜHENDÝSLÝÐÝ

ElektrikElektronikMühendisliðiprogramýnýnamacý; kuvvetli (elektrik)
vezayýf(elektronik)akýmlarlaçalýþanaletvesistemlerinyapýmý,geliþtiril
mesi,elektriküretimi,iletimivedaðýtýmýileilgilisistemlerinprojelendirilme
si, bakýmý ve kullanýlmasý konusunda eðitim vermek ve araþtýrma yap
maktýr.
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Bölümdeokutulandersler;Matematik,Fizik,Kimya,Dinamik,Analog
Elektrik, Malzeme, Devre Teorisi, Mukavemet, Geri Beslemeli Sistemler,
Elektrik Tesisleri, Elektromanyetik, Mikrodalga Devreleri, Enerji Daðýtýmý,
GüçElektroniði,MikroElektronik,TýbbiElektronikvb.’dir.

 Bu programdaokumak is
teyenlerin Matematik, Fizik,
Kimyaalanlarýndayeteneklive
baþarýlýolmasýnýnyanýsýrasabýr
lý ve yaratýcý olmasý dagerek
mektedir. Program mezunlarý
nýniþbulmaolanaklarýoldukça
fazladýr.Mezunlar serbest çalý
þabildikleri gibi özel ve kamu
kuruluþlarýndagörevalabilir.

ELEKTRONÝKMÜHENDÝSLÝÐÝ

Elektromanyetikalanlarvemikrodalgatekniði,elektronik, iþaret iþle
me, devreler ve sistemler konularýnda eðitimaraþtýrma çalýþmalarýnýn
sürdürüldüðübubölümde,çaðdaþElektronikMühendisliði’ninuygulama
alanlarýnauygunmühendisleryetiþtirmeamacýgüdülmektedir.
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Genel mühendislik formasyonunun kazandýrýldýðý zorunlu Fen ve
Matematikdersleri ile TemelMühendislikderslerininyaný sýra ÝleriMate
matik,Fizik,ElektrikDevrelerveSistemKuramý,ElektromanyetikAlanlarve
Elektronik Ýletiþim Kuramlarý gibi temel disiplinlerle elektroniðin güncel
uygulamalarýnayönelikderslerbulunmaktadýr.ElektronikMühendisiola
rakçalýþmakisteyenlerinüstünakademikyeteneðesahip,matematikve
fizikkonularýnailgili,yaratýcýkimselerolmalarýgerekmektedir.

ElektronikMühendislerielektronik,yayýncýlýkalanýnda,radyovetele
vizyon kuruluþlarýnda, internet hizmetleri ile ilgili kurumlarda, bankacýlýk
sektöründe,üretim,pazarlama,araþtýrmavegeliþtirmealanlarýndaiþbul
maolanaðýnasahiptir.

ELEKTRONÝKVEHABERLEÞMEMÜHENDÝSLÝÐÝ

ElektronikveHaberleþmeMühendis
liðiprogramýnýnamacý; telefonhaber
leþmesinden,uyduhaberleþmesine,ev
aletlerinden,elektroniktýpcihazlarýüre
timinekadaryayýlançokgeniþbiralan
dauygulananhertürlüsistemintasarla
nýpgeliþtirilmesikonusundaeðitimyap
maktýr.

Bubölümde Fizik,Cebir,Geometri,
Dinamik, Statik, Devre Analizi, Alan
Teorisi, Lojik Devre Temelleri gibi elek
tronik alan ile ilgili derslerin yanýnda,
Haberleþme Teorisi, Sayýsal Haberleþ
me,AktifMikrodalgaDevrelerigibiala
naözgüderslerokutulur.

Bubölümegirmekisteyenlerinüstünbirakademikyetenekdüzeyine
sahip, fiziðe, özellikle elektrik konularýna ilgili, göz ve el koordinasyonu
yeteneðiyüksek,yaratýcýkiþilerolmalarýgerekmektedir.Buprogramýbiti
renler,biliþimsektöründeçeþitlipozisyonlardaçalýþabilir.
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ENDÜSTRÝMÜHENDÝSLÝÐÝ

  

Endüstri Mühendisliði programýnýn amacý; ürün veya hizmet üreten
kuruluþlarýnverimliliðiniyükseltmekamacýylainsan,makinevemalzeme
ninetkilibirþekildekullanýlmasýiçinyöntemveteknikleringeliþtirilmesive
uygulanmasýileilgilikonulardaeðitimyapmaktýr.

Programdailkikiyýlda,Matematik,Fizik,KimyagibitemelFenBilimle
ridersleriileStatik,Dinamik,Mukavemet,Malzemegibitemelmühendis
likdersleri,BilgisayarProgramlamaveEkonomidersleriverilir.Sonikiyýlda
iseYöneylemAraþtýrmasý,Ýstatistik,MühendislikEkonomisigibidersleroku
tulmaktadýr.Buprogramagirmekisteyenlerinanalitikdüþünmeyetene
ðinesahipveyaratýcýolmalarý,mühendisliðevesosyalbilimlereilgiduy
malarýgerekir.

Mezunlar,kamuveözel sektöreait fabrikalarda, finans sektöründe,
bankalarda iþ bulabilir. Endüstri Mühendisliði ülkemizde gittikçe önemi
artanbirmühendislikalanýdýr.
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ENDÜSTRÝYELTASARIM/ENDÜSTRÝYELTASARIMMÜHENDÝSLÝÐÝ

Buprogramlar, endüstri alanýnda üretilmesi düþünülen herhangi bir
eþyanýnveyabirgýdamaddesigibitüketilecekbirürününbiçimininnasýl
olacaðý, nasýl bir ambalajla sunulacaðý, eðer bir eþya ise hangi ham
maddelerinkullanýlacaðý,negibibirsüreçleüretileceði,kullanýþlýlýk,este
tik,ergonomikyönlergözönünealýnarakbelirlenmesikonusundaeðitim
yapar.

Bu programlarda, Matematik, Tasarý Geometri, Fizik, Soyutlama,
EndüstriyelDesen, Ergonomi,MalzemeBilgisi, Statik,Dinamik, Ekonomi,
SanatTarihi,Bilgisayar,BilgisayarDestekliÇizim,TeknikResim,Psikolojigibi
derslerokutulmaktadýr.

Bubölümlerdeokumak isteyenlerin, iyibirgözlemci,yeniliklereaçýk,
hayalgüçleriningeniþ,yaratýcýlýközellikleriningüçlü,sistematikbirdüþün
ceyapýsýnasahipolmalarýgerekmektedir.

Endüstritasarýmcýlarý,özelyadakamuyaaitüretimkuruluþlarýndata
sarýmcý olarak çalýþmanýn yanýnda, özel tasarým bürolarý kurarak da
endüstriyehizmetverebilirvedanýþmanlýkyapabilir.
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ENERJÝMÜHENDÝSLÝÐÝ/ENERJÝSÝSTEMLERÝMÜHENDÝSLÝÐÝ

 Dünyanýn petrol doðalgaz ve
kömürgibisýnýrlýfosilyakýtkaynak
larýazaldýkça,birtaraftanbukay
naklarýnverimlikullanýmýndaiyileþ
tirme, diðer taraftan da nükleer
enerji kaynaklarý ve yenilenebilir
enerji kaynaklarý olarak tanýmla
nanhidrolik,güneþ,rüzgâr,bioküt
le gibi tükenmez kaynaklardan
üretimönemkazanmýþtýr.

EnerjiSistemleriMühendisliði’ndeamaç;enerjikonusununheralanýn
da,araþtýrmada,geliþtirmede,planlamada,üretimde,daðýtýmda,kulla
nýmdaiçvedýþpolitikageliþtirmeveuygulamadayetiþmiþinsanihtiyacý
nýkarþýlamaktýr.EnerjiMühendisiadaylarýndaolmasýgerekenenönemli
özellik, sistemli çalýþma alýþkanlýðýdýr. Bunun dýþýnda analitik düþünme
gücünesahipolmalarý,yaratýcýolmalarý,fizikkonularýnanormalinüstün
deilgiduymalarýgerekmektedir.EnerjiSistemleriMühendisleri,enerjiüre
timi,iletimi,daðýtýmývekullanýlmasýalanlarýndatasarýmcýyadauygula
yýcýolarakgeniþiþolanaklarýbulacaktýr.

ERGOTERAPÝ

 “ÝþveUðraþýTerapisi”olarakdaadlandýrýlanErgoterapiprogramý,re
habilitasyonunönemlibirbölümünüoluþturur.Programdanmezunolan
lar,hastalýklarýnedeniylebirtakým temel iþveuðraþýlarý yenidenöðren
mekzorundakalanhastaveengellilerleçalýþýrlar.

 Ergoterapi uygulamalarýyla hastalarýn mevcut patolojisini azaltmak
vesaðlýðýnýkorumak,baðýmsýzlýkseviyeleriileüretkenliklerinikorumakve
artýrmakamaçlanýr.Saðlýklýkiþilerinsaðlýðýnýkorumadaergoterapininasıl
görevleriarasýndadýr.
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Türkiye’dehenüzyalnýzcarehabilitasyonçevre
lerinin ilgi alanýna giren bu meslek, yurtdýþýnda
geleceðinmeslekleri arasýnda anýlmakta ve yük
sekdüzeydegelirgetirenmesleklerarasýndadailk
sýralardayeralmaktadýr.Mezunlarbirebir kiþilerle,
gruplarlaveyatopluluklarlaiþbirliðiiçindeçalýþmak
içingereklibilgi,becerivedavranýþlarladonatýlan
týbbi, sosyal davranýþsal, psikolojik, psikososyal ve
ergoterapibilimialanýndageniþeðitimesahiptir.

Ergoterapistler,herhangibirsaðlýkprobleminedeniylevücutyapýve
iþlevlerindebozukluðuolanveyayeraldýðý sosyalyadakültürelazýnlýk
grupnedeniyletoplumdandýþlanmýþveyakatýlýmýkýsýtlanmýþtümkiþilerle
çalýþýr.Bunedenleergoterapitoplumsalkatýlýmýartýrmakiçinkiþi,aktivite,
çevre veyabunlarýnbazýlarýnýn veya hepsinindüzenlenmesi ile kiþilerin
yeterliðiniartýrmayaodaklanýr.Ergoterapi;ev,okul,iþyeri,fabrika,saðlýk
merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi
kamu,özelveyagönüllükuruluþlarýiçerengeniþbiryelpazedeuygulama
alanýnasahiptir.

FENBÝLGÝSÝÖÐRETMENLÝÐÝ

Buprogramýnamacý; ilköðretimokullarýnda FenBilgisiÖðretmenliði
görevini yürütecek kiþileri yetiþtirmektir. Fen BilgisiÖðretmenliði progra
mýndaFizik,Kimya,Matematik,Bilgisayar,FenBilgisiLaboratuvarýUygu
lama, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Çevre Koruma, Fen
TeknolojiveToplum,FenBilimlerindeÖzelKonular,ModernFizik,Kimyasal
KinetikgibibranþderslerininyanýndaÖðretmenlikMesleðineGiriþ,Geli
þimveÖðrenme,ÖðretimdePlanlamaveDeðerlendirme,ÖðretimTek
nolojileriveMateryalGeliþtirme,SýnýfYönetimi,ÖzelÖðretimYöntemleri,
ÖðretmenlikUygulamasýgibiöðretmenlikformasyonuderslerideverilir.

Bubölümdeokumakisteyenlerinfenvematematikderslerinisevme
leri,sabýrlývebilgiaktarýmlarýnýnkuvvetliolmalarýgerekmektedir.

 Fen Bilgisi Öðretmenliði bölümünü bitirenlerdenMilli Eðitim Bakanlý
ðý’na baðlý resmi ilköðretim kurumlarýnda çalýþmak isteyenler devlet
memurluðu sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýr. Ayrýca özel
okullarveyaözeleðitimkurumlarýndaçalýþabilirler.
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FÝZÝK
 Fizikprogramýnýnamacý;evren
dekifizikselolaylarýnbaðlýbulundu
ðu yasalarý, madde ve enerjinin
yapýsýnývekarþýlýklýetkileþiminiaraþtý
racaknitelikteelemanyetiþtirmektir.
Eðitim süresinin ilk iki yýlýnda Temel
Fizik,Matematik, Kimyagibidersler
verilirken3. ve4. sýnýflarda Ýleri Fizik
bilgileriniiçerenderslerkuramsalve
uygulamalýolarakokutulur.

Buprogramdaokumayýisteyen
lerinmatematik, fizik ve kimya gibi
derslereilgili,dikkatlibirgözlemcive
analitik düþünme gücüne sahip
yaratýcýkimselerolmalarýgerekir.

Mezunlar kamu kurumlarýndaveözel sektörde iþbulabilirler.Öðret
menlikformasyonuolanlar,MilliEðitimBakanlýðý’nabaðlýresmiortaöðre
tim kurumlarýnda çalýþmak isterlerse devlet memurluðu sýnavýna girip
yeterlipuanýalmakzorundadýr.

FÝZÝKMÜHENDÝSLÝÐÝ

Programýnamacý;doðadakimaddelerinyapýsýnývearalarýndakietki
leþimiinceleyenfizikbilimibulgularýnýnuygulamaalanýnadönüþtürülmesi
ileilgilikonulardaeðitimvearaþtýrmayapmaktýr.

Fizik Mühendisleri, temel fizik bilgilerini teknolojiye ve dolayýsýyla
endüstrinin ihtiyaçlarýnauygular;ElektronikMühendisi’ninürettiðialetle
rin devre elemanlarýný, katý hal elektroniði bilgisiyle üretir, geliþtirir. Bu
bölümde okutulan dersler Matematik, Fizik, Kimya gibi temel derslerin
yanýndaNükleerFizik,AtomFiziði,KatýhalFiziðigibikuramsal,Elektronik,
BilgisayarProgramlarýgibiuygulamadersleridir.
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FizikMühendisliðibölümünegirmek isteyenlerinmaddeninyapýsý ve
özelliklerineiliþkinkonularakarþýilgili,yaratýcýlýkgücünesahip,iyibirgöz
lemciolmasýgerekir.

Buprogramýbitirenlerbilgisayar
veelektronikmalzemeüretiminde
kalite kontrol birimlerinde, radyas
yongüvenliðivesaðlýkfizikçisiola
rak hastanelerde, enerji santralle
rindeçalýþabilir.

Üniversitelerdeakademikçalýþ
ma yapmak isteyenler bu bölü
münyanýsýranükleerenerji,biyofi
zik, jeofizik, saðlýk fiziði gibi araþtýr
madallarýndadauzmanlaþabilir.

FÝZÝKÖÐRETMENLÝÐÝ

 FizikÖğretmenliğimezunlarıeðitimfakültelerindeortaöðretimin(lise
ler,meslek liseleri, akþam liseleri vb.) öðretmen ihtiyaçlarýný karþýlamak
üzere, eðitim öðretim ve araþtýrma yapar. Öðretmen ortaöðretimde
uzmanlaþtýðýalandaöðrencileriyetiþtirir.Çalýþtýðýkurumungenelamaç
larýnagörehazýrlanmýþgenelmüfredatprogramýçerçevesindekonularý
nýplanlar,dersleriniiþler,gereklideneyveuygulamalaryapar.

Fiziköðretmeniolmakisteyenlerinüstdüzeydegenelyeteneðesahip,
Matematiðe, Fen Bilimlerine ve özellikle Fiziðe karþý ilgili ve bu alanda
baþarýlý;gözlemci,algýlamagücügeliþmiþ,düþüncelerinibaþkalarýnaaçýk
birþekildeaktarabilen;dikkatli,hoþgörülü,sabýrlýve insanlarla iyi iletiþim
kurabilenkiþilerolmasýgerekir.

FizikÖðretmenliðibölümündegenelkültürderslerininyanýsýraGenel
Fizik,GenelKimya,DiferansiyelDenklemler,Dalgalar,Termodinamikgibi
dersleryeralmaktadýr.

Fizik Öðretmenliði programýný bitirenler MEB’e baðlý ortaöðretim
kurumlarýndaçalýþmakiçinöðretmenlikalansýnavýnagiripyeterlipuaný
almakzorundadýr.Ýsteyenlerözelokullardaveeðitimkurumlarýndaçalý
þabileceklerigibiakademikkariyerdeyapabilir.
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FÝZYOTERAPÝVEREHABÝLÝTASYON

 Buprogramýnamacý;doðuþtanveyasonradanherhangibirnedenle
sakatlananvehekimtarafýndantanýsýkonuptedavisibelirlenenhastala
ragerekli fizik tedavive rehabilitasyonprogramýnýplanlayýpuygulaya
caksaðlýkpersoneliniyetiþtirmektir.

ProgramdaBiyoloji,Fizik,Kimyaalanlarýnailiþkinderslerlebirliktemes
leðeyönelikkuramsalveuygulamalýderslerdeokutulmaktadýr.Buuygu
lamalardaöðrenciler,týbbibilimseldayanaðýolanbedenhareketlerini,
elektrikakýmlarýýsýýþýk,parafin,mekanikaletlergibifizikselaraçlarlayapý
lantedaviyöntemlerini,masajvesutedavileriniöðrenir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde okumak isteyenlerin Fen
derslerinde baþarýlý, insanlara yardým etmekten hoþlanan, hoþgörülü, 
güleryüzlü ve sabýrlý olmalarý gerekir. Bu programdan mezun olanlar
hastanelerinfiziktedavi,ortopedi,nöroloji,yanýk,kardiyolojikliniklerinde
görevalabilirler.Ayrýcarehabilitasyonmerkezlerinde,biruzmanhekimle
özelklinikaçarakçalýþabilir.
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GEMÝÝNÞAATIVEGEMÝMAKÝNELERÝMÜHENDÝSLÝÐÝ

Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Mühendisliði programýnýn amacý;
her türlü deniz taþýtlarýnýn projelendirilmesi, geliþtirilmesi ve üretilmesi
konularýnda,tersaneyönetimiveiþletmeciliðialanýndaeðitimvearaþtýr
mayapmaktýr.

    Buprogramda,Matematik, Kimya
veFizikgibitemelFenderslerinindýþýn
da Gemi Makineleri, Gemi Resmi,
GemiHidrostatiði,ÝmalUsulleri,ÝþHuku
ku,Ekonomi,Bilgisayargibidersleroku
tulmaktadýr.

Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri
Mühendisliði programýna girmek iste
yenlerinüstünbirakademikyeteneðe
sahip olmalarý, matematik, geometri,
fiziðeilgiduymalarýgerekir.

Mezunlar,devleteaittersanelerde,gemiveyatdizaynbürolarýnda,
deniztaþýmacýlýðýileilgiliþirketlerdegörevalabilir.

GEMÝMAKÝNELERÝÝÞLETMEMÜHENDÝSLÝÐÝ

Buprogramýnamacý;her türlüdeniz taþýtýnýnvegemimakinelerinin
projelendirilmesi, geliþtirilmesi ve ekonomik olarak üretiminin yapýlmasý
konusunda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr. Öðretimin ilk yýlýnda Temel
FenderslerininyanýndaTemelMühendislikbilimlerineaitderslerokutul
maktadýr. Son iki yýlda ise mühendislik bilim dersleri ile mesleki dersler
teorikveuygulamalýolarakokutulur.

GemiMakineleriÝþletmeMühendisliðiprogramýnagirmekisteyenlerin
þekiluzay iliþkilerinigörebilmeyeteneðinevemekanik yeteneðe sahip,
temelfenderslerindebaþarýlýolmalarýgerekir.

Bu bölümü bitirenler, resmi ve özel tersanelerde, deniz taþýmacýlýðý
yapankuruluþlarda,gemimakineleriimaledenfabrikalardavebumaki
nelerinalýmsatýmýnýyapanticarethanelerdeçalýþabilir.
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GEMÝVEDENÝZTEKNOLOJÝSÝMÜHENDÝSLÝÐÝ

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliði programýnýn amacý; denizin
içindevedibindebulunancanlývecansýzmaddelerin(doðalgaz,petrol,
denizürünleri)aranmasýveüretilmesi,denizkirliliðininönlenmesindekul
lanýlanhertürlüyapývearacýn(gemiplatformugibi)tasarýmýveüretilme
sialanýndaeðitimvearaþtýrmayapmaktýr.Buprogramdaokutulanders
ler,MatematikveFizikgibiTemelFenalanlarý ile ilgiliderslerinyanýnda,
Oþinografi(okyanusbilim),DalgaMekaniði,GemiTermodinamiði,Deniz
Kirliliði,KazýYapýlarývb.derslerdir.

Gemi veDeniz TeknolojisiMühendisliði’ndeokumayý tercihedecek
kiþilerin, teknik vemekanikbecerilere sahip, fenderslerindebaþarýlý ve
iletiþimbecerilerinin iyiolmasýgerekmektedir.Programmezunlarý tersa
nelerde,petrolþirketlerindeveyailgilikamukurumlarýnýnçeþitlibirimlerin
degörevalabilirler.

GEMÝVEYATTASARIMI

Yattasarýmý,disiplinlerarasýbiruzmanlýk
alanýdýr. Mimarlýk, iç mimarlýk, endüstri
ürünleri tasarýmý vegemi inþaatý vemaki
nelerimühendisliðidisiplinlerininarakesitin
de oluþmuþ yeni bir teknik disiplindir. Yat
tasarýmýnýnöneçýkanözelliðiise,birdeniz
cilikprogramýolmasýdýr.

Böylelikle,ortak faaliyetalanlarýdikka
tealýndýðýnda,sivilveaskeri,bütündeniz
cilik programlarýyla ayný ailenin doðal bir
üyesidir. Programýn amacý her türlü yatý
tasarlayabilecek mimari, iç mimari ve
endüstriyel tasarýmbilgisinesahipçaðdaþ
teknolojiyi üretip kullanabilen tasarýmcýlar
yetiþtirmektir.

Mezunlarýnçalýþmaveetkinlikalanýgemiveyattasarýmýnýnöneçýktý
ðýtümdenizaraçlarýsektörüdür.
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GEOMATÝKMÜHENDÝSLÝÐÝ/HARÝTAMÜHENDÝSLÝÐÝ

HaritaMühendisliðiyeryüzününtamamýnýnveyabirparçasýnýnmetrik
anlamdaölçülmesivebuverilerinbilgisayarortamýndadeðerlendirilerek
haritaveplanlarþeklindeifadevetasviredilmesi;ayrýcakonumabaðlý
hertürlüölçüm,hesaplama,sorgulamavesunumileilgilenenbilimdalý
dýr.HaritaMühendisliðiteknolojikgeliþmelereaçýk,çaðdaþteknolojiyien
iyiuygulayanmühendislikdallarýndanbiridir.

Geomatik,bumesleðindünyaçapýndakabuledilendiðerismidir.Bu
programdaFizik,Kimya,Matematik,LineerCebir,AraziÇalýþmasý,Anali
tik Geometri, Kartograf Yaya Giriþ, Diferansiyel Denklemler, Jeodezi,
Kadastro Bilgisi, Kamu Ölçmeleri, Hata Teorisi ve Parametre Tahmini,
MühendislikÖlçmeleri,vs.okutulanderslerdenbazýlarýdýr.

   

CoðrafiBilgiSistemi,CoðrafiVeriAltyapýsý,KentBilgiSistemi,Uzaktan
Algýlama, Fotogrametri, Kentsel ve Kýrsal Arazi ve Arsa Düzenlemeleri,
KamulaþtýrmaProjeleri,Etüdve ÝþletmeHaritalarý, ÝçmeSuyuveKanali
zasyonProjeleri,DoðalgazBoruHatlarý,TescileKonuOlanHaritavePlan
lar,KadastroHaritalarýnýnYapýmý,SayýsalHaritaÜretimi,Mühendislikve
Endüstriyel Ölçmeler, Yersel ve Uydu Bazlý (GNSS) Sistemler ile Konum
Belirleme,HidrografikÖlçmeler,YeraltýÖlçmeleri,HerTürlüProjeninAra
ziye Uygulama Ýþleri (Aplikasyon), Röleve Ölçmeleri, Plankoteler vb.
konularbumühendislikdalýnýnuygulamaalanlarýdýr.HaritaMühendisli
ði’nintemelgörevi,geliþmeprojelerindebiraltyapýoluþturmaktýr.Ýnþaat
Mühendisliði,Mimarlýk,JeolojiMühendisliði,MadenMühendisliði,Þehirve
BölgePlanlama,ÇevreMühendisliðiveCoðrafyayakýntemastaolduðu
bilimvemeslekdallarýdýr.Özelliklecoðrafibilgisistemi,geliþenamaçlar
doðrultusunda belli bir coðrafyaya iliþkin halihazýrda harita, kadastral
harita,imarplaný,teknikaltyapý(su,kanal,gaz,telefon,elektrikvb.)tesis
leriharitasývetematikharitayapýmýilesözüedilenmeslekdallarýnaaltlýk
veortakkullanýmimkânýhazýrlamaktadýr.
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GERONTOLOJÝ

Gerontoloji, yaþlanmanýn ve yaþlýlýðýn bilimi anlamýna gelmektedir.
1930’luyýllardanberiABDveAvrupa’daanabilimdalýolarakçeþitliüni
versitelerdeokutulmaktadýr.Gerontoloji’ninbukonumageliþininbaþlýca
sebebi,sürekliuzayanyaþamsüresidir.

Gerontolojimultidisiplinerbirbilimdalýdýr, yani farklýbilimdallarýnda
yaþlanmaveyaþlýlýkincelenmektedir.TeorikçalýþmalarýnyanýsýraGeron
toloji ayný zamanda uygulamalý bir bilim koludur. Öncelikle yaþlýlarýn
yaþam koþullarýný iyileþtirme hedefi takip edilmektedir. Yeni teknolojik
veyaekonomikgeliþmeler, buhedefe yaklaþabilmekaçýsýndanbirçok
olanaksunmaktadýr.

Türkiye’de yaþam süresi hem erkekler hem de kadýnlar açýsýndan
sürekli uzamaktadýr. Önümüzdeki dönemlerde ortalama yaþam süresi
uzamayaveTürktoplumundayaþlýlarýnsayýsýhýzlaartmayadevamede
cektir.BunabaðlýolarakGerontoloji’ninönemideyükselecektir.

GerontolojiBölümübireyselvetoplumsalyaþlanmaolgusununbiyolo
jik,psikolojik, sosyolojik,kültürel,antropolojik, tarihselniteliklerindenkay
naklanan sosyoekonomik, sosyokültürel, sosyopolitik, sosyopsikolojik
problemleribirey,aile,toplumveülkegibifarklýaçýlardanelealabilecek,
sonuçlarýnýbelirleyebilecek,karþýlaþtýrabilecekveçözümlerüretebilecek
Gerontologyetiþtirmeyiamaçlar.

GIDAMÜHENDÝSLÝÐÝ
 

GýdaMühendisliðiprogramýnýnamacý;gýdahammaddelerinindeðer
lendirilmesivegýdakaynaklarýnýnnitelikvenicelikolarakkorunmasý,artýk
larýndanyenibesinoluþturulmasý,hammaddelerdençokyönlüyararlanýl
masýveböylecesaðlýklýgýdaçeþitlerininartýrýlmasýkonusundaaraþtýrma
veeðitimyapmaktýr.

BölümdeokutulanderslerMatematik, Fizik, Kimyadersleri ilebirlikte
Ekonomi ve Temel Mühendislik dersleri ve Gýda Mühendisliði alanýna
özgüderslerdir.
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Gýda Mühendisliði bölümüne girmek isteyenlerin genel akademik
yeteneðe sahip, Matematik, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Ekonomiye ilgili
olmalarý gerekir. Bu programý bitirenler, kamu ve özel sektörde proje
sorumlusu,iþletmemühendisi,yatýrýmuzmaný,danýþmanveyakalitekon
troluzmanýolarakgörevalabilir.

GIDATEKNOLOJÝSÝ

     Bölümünamacý; gýda sektöründe, üretim ve
kalite kontrol arasýnda görevli ara eleman olan
GýdaTeknikerleriniyetiþtirmektir.

Bubölümdeokuyanlargýda iþlenmeteknoloji
leri ve kimyasal yapýlarýný ve buna baðlý olarak
kontaminasyon kaynaklarý ve önleyici tedbirlerin
nasýlalýnmasýgerektiðikonusundagereklibilgive
beceriyesahipolur.

Teknolojiküretimtipinebaðlýolarakfabrikalar
da kullanýlanmakine teçhizatlarý hakkýnda teorik
ve pratik bilgiyi uygulama becerisine sahip olur.
Ýþletmede gerekli hijyensanitasyonu standartlara
uygunolaraksaðlayabilmebecerisinesahipolur.
Gýdamevzuatývekalitegüvencekriterlerihakkýn
da bilgiye sahip olurlar. Üretimde kalite kontrolü
istatikselolarakdeðerlendirebilir. Buprogramdan
mezunolanöðrencilergýdalarýnüretim, kalite ve
pazarlamaileilgiliözeliþkollarýndaGýdaTeknikeri
ünvanýileistihdamedilir.
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HAVACILIKELEKTRÝKVEELEKTRONÝÐÝ

Günümüzuçaklarýnýntamamenbilgisayarkontrollüolarakuçabilme
özelliðinesahipolduðudüþünüldüðünde,bualandaçalýþacakiyieðitim
almýþelemanlarýnönemiortayaçýkmaktadýr.HavacýlýkElektrikveElektro
niðiprogramýbualandaçalýþacakniteliklielemanyetiþtirmeyiamaçla
maktadýr.BubölümdeGenelMatematik,Fizik,LineerCebir,TeknikResim
vePerspektif,UçakTemelBilgisi,TemelBilgiTeknolojisi,UçakTemelGöv
deSistemleri,UçakTemelYükSistemleri,UçakMalzemeBilgisi,SivilHava
cýlýðaGiriþ,BilgisayarProgramlama,Termodinamik,Havacýlýk Ýngilizcesi,
Akýþkanlar Mekaniði, Otomatik Kontrol, Devre Analizi, Elektromanyetik
Dalga Teorisi, YükveDenge, Seyrüsefer Sistemleri, LojikDevreler,Uçak
ElektrikSistemleri,MikrodalgaTeorisi,UçakBakýmOnarýmý,ÖrgütselDav
ranýþ, Haberleþme Sistemleri, KaliteGüvence Sistemleri,Otomatik Uçuþ
Kontrol,UçakElektrikAtölyesi,BakýmOrganizasyonu,HavayoluTaþýmacý
lýðýYönetimidersleriokutulur.

HavacýlýkElektrikveElektroniðibölümündeokumakisteyenlerinüstün
birakademikyeteneðinyanýndasayýsaldüþüncegücünesahipolmala
rý,fiziðeveözelliklehavacýlýkalanýnaözelilgiduymalarýgerekir.Buprog
ramý bitirenler havayolu þirketlerinde, hava ikmal bakýmmerkezleri ve
havacýlýkalanýndafaaliyetgösterendiðeriþletmelerinteknikbölümlerin
deçalýþabilmektedir.
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HAVACILIKVEUZAYMÜHENDÝSLÝÐÝ

HavacýlýkveUzayMühendisliði,yapýmýdüþünülenhavaveuzaytaþýt
larýnýn dizaynýný, ön projesini hazýrlar. Hava taþýtýnýn yapýmý için gerekli
üretimyöntemleriarasýndanhangisininniçindahaekonomikolacaðýna
kararverir.Bukonudagereklimodellerihazýrlayarakdeneyleriniyapar.

Tasarladýðý hava taþýtýnýn performans özelliklerini saptar ve istenilen
nitelikleregöreincelemesiniyapar.Hertürlühavataþýtýnýntasarlanmasý,
yapýmý,üretilmesiveuzaybilimleriveuzayteknolojisikonularýndaeðitim
vearaþtýrmayapar.BuprogramdailkyýldaMatematik,Fizik,Kimyagibi
temel bilim dersleri aðýrlýklý olarak verilir. Daha sonra Bilgisayar, Çizim,
HavacýlýkMühendisliði Tasarýmý,UçuþAletleri, ÜretimMühendisliði,Akýþ
kanlarMekaniði, Isý Transferi Sistemleri,Havacýlýk Yapýlarý Tasarýmý,Uzay
MühendisliðineGiriþ,Statik,BilgisayarDestekliTasarým,Dinamik,Malzeme
Bilimi,ElektronikElemanlarveDevreler,Derodinamik,YörüngeMekaniði,
UzayOrtamý,GazDinamikleri, UzayMekaniði SistemleriDizaynýdersleri
verilir.

HavacýlýkveUzayMühendisliðibölümündeokumakisteyenlerinma
tematik,fizik,astronomikonularýnailgiduyan,analitikdüþünebilen,deði
þimevegeliþimeaçýk,yaratýcý,þekiluzayiliþkilerinigörebilmeyeteneðine
sahipolmalarýgerekir.Mezunlar,kamukurumlarýndaveözelsektördeiþ
bulabilmektedir.

HAYVANSALÜRETÝMVETEKNOLOJÝLERÝ

Ekonomik deðeri olan hayvanlarýn üretilmesi, ýrklarýnýn iyileþtirilmesi,
bakýmý,beslenmesivedeðerlendirilmesikonularýndaçalýþanuzmanlarýn
yetiþtiðiprogramdýr.
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Hayvansal Üretim alanýnda yetiþen Ziraat Mühendisi; Ürünlerinden
yararlanýlanhayvanlarýn(inek,keçi,koyun,tavukvb.)verimliliklerininartý
rýlmasý yönündeçalýþmalar yapar, hayvan ýrkýný iyileþtirmek vedamýzlýk
hayvanyetiþtirmek,yemlerinbesindeðerinibelirlemekamacýilearaþtýr
malaryapar,hayvanlarýnverimlilikleriniartýrýcýyöntemlerhakkýndaüreti
cileriaydýnlatýr.HayvansalÜretimleilgiliZiraatMühendisiolmakisteyenle
rin;FenbilimlerineözellikleBiyolojiveKimyakonularýnailgilivebualan
larda baþarýlý, Hayvan Üretimine ilgi duyan, inceleme ve araþtýrmaya
meraklý,yaratýcý,kimselerolmalarýgerekir.

Hayvansal Üretim alanýnda yetiþen Ziraat Mühendisleri hem açýk
havadahemde kapalý ortamda (laboratuar, yem fabrikalarý, hayvan
yetiþtirmeçiftliklerinde,araþtýrmamerkezlerinde)çalýþýrlar.Hayvanyetiþti
ricileriylesürekli iletiþimhalindedirler.Doðrudanhayvancýlýk iþletmelerin
de çalýþanlar için çalýþma ortamý kirli ve havasýz olup kokusu rahatsýz
ediciolabilir.HayvansalÜretimprogramýnýtamamlayanlarOrman,Tarým
veKöyÝþleriBakanlýðý’nabaðlýçiftliklerde,araþtýrmamerkezlerinde,çeþit
likamukuruluþuveiþletmeleriileözelsektöreaithayvancýlýkiþletmelerin
deçalýþmaolanaðýnasahiptir.

Meslek elemanlarýnýn iþ bulma olanaklarý devletin tarým politikasýna
göreazalmaktaveyaartmaktadýr.Meslektekendiniiyiyetiþtirmiþ,giriþim
cilik ruhunasahipolankiþilerkendiçiftliklerinikurmaksuretiylebaðýmsýz
olarakçalýþmaolanaðýnasahiptir.

HEMÞÝRELÝK

Buprogramýnamacý;birey,ailevetoplumsaðlýðýnýnkorunmasý,has
talýkhalindehekimtarafýndanbelirlenentedavininuygulanmasý,hasta
bakýmýnýn planlanmasý, örgütlenmesi ve uygulanmasý ile ilgili hizmetleri
yürüteceksaðlýkpersoneliniyetiþtirmekvebualandaaraþtýrmayapmak
týr.

Buprogram;TemelTýpBilimleri,MeslekiBilimler,HemþirelikteYönetim,
HemþirelikteÖðretimgibitemelaraþtýrmaderslerinivebuderslerinuygu
lamalarýnýkapsar.Derslerineðitimveyazdönemindekiklinikuygulama
larý,stajlarýöðretimelemanlarýnýndenetimindeyaptýrýlýr.
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 Hemþire olmak isteyenlerin yardým etmeyi
seven, sabýrlý, hoþgörülü, anlayýþlý, soðukkanlý
olmalarýnýn yanýnda biyolojiyle ilgili olmalarý
gerekmektedir.Hemþireler,özelveyaresmitüm
saðlýkkuruluþlarýndaservishemþiresi, servisbaþ
hemþiresi,klinikhemþiresivehastanebaþhemþi
resiolarakgörevalýrlar.

Hemþireliktemeleðitimineekolaraköðret
menlik formasyonuolanhemþireler saðlýkmes
lekliselerindeçalýþabilir,eðitim,öðretimvearaþ
týrmafaaliyetlerinekatkýdabulunabilir.

HÝDROJEOLOJÝMÜHENDÝSLÝÐÝ

Buprogramdaamaç; içme, kullanma, sulama,hidroterapi, hidrolik
ve jeotermalenerjiüretimiamacýyla istenilenmiktarvekalitedeyeraltý
suyunun saðlanmasý, saðlanan suyun kirletici etkilerinden korunmasý
konularýnda çalýþacak teknik insan gücünü yetiþtirmek ve bu alanda
araþtýrmayapmaktýr.

 HidrojeolojiMühen
disliði programýnda ilk
yýlda temel bilimlerle
ilgili Fizik, Kimya,Mate
matik dersleri verilir.
Daha sonra Genel Mi
neroloji,ÖzelMineroloji,
Stratigrafi Ýlkeleri, Su
Kimyasý, Toprak Meka
niði,GenelSondajTek
niði gibi jeoloji ve mü
hendislikdersleriokutu
lur.Derslerkuramsalve
uygulamalýolarakyürü
tülür.



2021 MESLEKLER REHBERİ

49 “Eğitim ciddi kurumların işidir”

HidrojeolojiMühendisliðiokumak isteyenlerinbaþtaJeolojiveKimya
olmaküzereFenderslerinekarþý ilgiduymalarývebukonulardabaþarýlý
olmalarý gerekmektedir. Ayrýca, hidrojeoloji alanýnda çalýþacaklarýn
meraklývesabýrlýolmalarýmeslektebaþarýyýartýrýcýfaktörolmaktadýr.Hid
rojeolojiMühendisleri,istenilenmiktarvekalitedeyeraltýsuyununsaðlan
masý,yeraltýsuyukaynaklarýnýnkorunmasývegerektiðindeyeraltýsuyun
dan kaynaklanan drenaj problemlerinin çözümlenmesi amacýyla ilgili
kamukuruluþlarýndaveyabukonulardadanýþmanlýkvemüteahhitlikhiz
metleriverenulusalveuluslararasýkuruluþlardagörevalabilir.

ÝÇMÝMARLIK

Bu programýn amacý; insanlarýn ihtiyaçlarýna uygun olacak þekilde
eldekimalzemeyi kullanarak, yaþanabilecek yenimekânlararaþtýrýp iç
mekânýndüzenlenmesivemekânaözgünmobilyalarýnözgünbiçimleri
nintasarýmýileilgilikonulardaeðitimvearaþtýrmayaparakelemanyetiþ
tirmektir.

Bualanda,bilgisayarveWebtasarýmteknolojisisýkçakullanýlmakta
dýr.ÝçMimarlýkprogramýnda,baþlangýçtaTasarlama,TemelEðitim,Tek
nikResim, Ýnsan Ýliþkileri,Yapý,Güzel Sanatlar,Uygarlýk Tarihi,BinaBilgisi
dersleri,sonrakiyýllardaisetemelidahaçoktasarýmadayalýderslerverilir.
Mekânýntemeliþlevineuygunrasyonelveuyumluçözümlerleilgiliaraþtýr
madersleridevardýr.
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Bu bölümde okumak isteyenlerin þekiluzay yeteneðine özellikle de
sanatsalyaratýcýlýkyeteneðinesahipolmalarýgerekir.

Ýç Mimarlýk bölümünü bitirenler, mimarlýk ve inþaat þirketlerinde iç
mekân tasarýmcýsý olarak çalýþma olanaðý bulabilirler. Ayný zamanda
bireyselolarakdekoratörlük,vitrintasarýmcýlýðý(fuar,sergi,çarþý),sahne
ekrantasarýmcýlýðý,mobilyatasarýmcýlýðýyapabilmektedir.

Ayrýcamobilyaveyamodülerinþaatfirmalarýndatasarýmcý,kontrolör
veuygulamacýolarakçalýþmaolanaðýnasahiptir.

ÝLKÖÐRETÝMMATEMATÝKÖÐRETMENLÝÐÝ

 Buprogramýnamacý;ilköðretimokullarýndaMatematikÖðretmenliði
göreviniyürütecekkiþileriyetiþtirmektir.

   Ýlköðretim Matematik Öðret
menliði programýnda; Analiz,
Soyut Matematik, Genel Biyoloji,
Genel Fizik, Genel Kimya, Geo
metri,LineerCebir,Bilgisayar,Ýsta
tistikveOlasýlýk,CebireGiriþ,Ana
litikGeometri,ElementerSayýKav
ramý, BilgisayarDestekliMatema
tik Öðretimi gibi branþ dersleri
yanýnda Öðretmenlik Mesleðine
Giriþ,GeliþimveÖðrenme,Öðre
timde Planlama ve Deðerlendir
me, Öðretim Teknolojileri ve
Materyal Geliþtirme, Sýnýf Yöneti
mi, Özel Öðretim Yöntemleri gibi
öðretmenlikformasyondersleride
verilmektedir.

 Bubölümdeokumakisteyenlerinöðretmeyeisteklivesabýrlýolmalarý
nýnyanýsýragenelbirakademikyeteneklerinindeolmasýgerekmektedir.

 Bu programdanmezun olanlarMilli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý resmi
ilköðretimokullarýndaçalýþmakiçinöðretmenlikalansýnavýnagiripyeter
li puaný almak zorundadýr. Ayrýca mezunlar, özel okullarda veya özel
eðitimkurumlarýndaçalýþabilir.



2021 MESLEKLER REHBERİ

51 “Eğitim ciddi kurumların işidir”

ÝMALATMÜHENDÝSLÝÐÝ

ÝmalatMühendisliði’nin temelamacý,endüþükmaliyetle,enuygun
ve en yüksek üretim düzeyini elde etmektir. Diðer bir ifadeyle, imalat
süreciniminimizeetmektir.

Bölümde, Matematik, Diferansiyel Denklemler, Olasýlýk ve Ýstatistik,
Genel Kimya, Teknik Resim, Bilgisayar Destekli Teknik Resim gibi temel
bilimdersleri;MalzemeBilimi,MühendislikMekaniði,TermodinamikveIsý
Ýletimi, Sistem Dinamiði ve Kontrol gibi Temel Mühendislik derslerinin
yanýndaMalzemelerin ÝmalatÖzellikleri,Mukavemet,ÜretimÖlçümleri,
Makine Elemanlarý, KaliteMühendisliði, Ekonomi, ÝmalattaOtomasyon
gibiÝmalatMühendisliðidersleribulunmaktadýr.YýllardýrEndüstriveMaki
neMühendislerinin büyükbir oraný çeþitli sektörlerde ÝmalatMühendisi
olarak görev yapmaktadýr, bu alandaki talebi karþýlamak için Ýmalat
Mühendisliðibölümükurulmuþtur.

   Ýmalat Mühendisleri hemmalze
meyi tanýmalarýhemdetasarlanan
ürünü imal edebilme yeteneðine
sahipolmalarýnedeniyledeðiþiksek
törler için tercih edilen elemanlar
olacaklar.

Bölüm mezunlarý imalat yapýlan
her alanda görev yapabilir. Ýmalat
Mühendislerinin potansiyel çalýþma
alanlarý arasýnda baþta otomotiv,
uçak,beyazeþya,elektronikmalze
mevedemirçelikolmaküzere,bün
yesinde imalat gerçekleþen daha
birçok sektörü saymakmümkündür.
Görev alabilecekleri sektörlerin bu
denligeniþolmasýveimalatsüreçle

rihakkýndakigeniþbilgileriÝmalatMühendislerine,tasarýmdansonürüne
kadaruzanangeniþbiralanda,çokçeþitliiþolanaklarýnýnönünüaçmak
tadýr.

ÝmalatMühendisleritümüretimbölümlerininidaresindegörevalabilir
veya kýsabir çalýþmadöneminden sonra yönetim kademelerineaday
olabilir.
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ÝNÞAATMÜHENDÝSLÝÐÝ

Ýnþaat Mühendisliði, uygarlýðýn altyapýsý olan inþa edilmiþ çevrenin
planlanmasý ve geliþtirilmesinin sanat ve bilimidir. Bu bölümün amacý;
köprü, yol, tünel, baraj, havaalaný gibi hizmet yapýlarýnýn ve endüstri
yapýlarýnýn tasarýmý, planlamasý, projelendirilmesi, yapýmý ve denetimi
konularýndaeðitimvearaþtýrmayapmaktýr.Kurucumühendislik sayýlan
ÝnþaatMühendisliðigeniþbiralanýkapsadýðýndanbumeslekteçalýþanlar
çeþitlidallardauzmanlaþmagereðiduymaktadýr.Budallardanbaþlýca
larý, Yapý Mühendisliði, Temel Mühendisliði, Su Mühendisliði, Malzeme
Bilimi,Ulaþýmvb.dir.

 Uzmanlýkveçalýþmaalanýneolursaolsun,ÝnþaatMühendisikuracaðý
yapýnýn dayanýklýlýðýný saðlamakla yükümlüdür. Bunun yanýnda, Ýnþaat
Mühendisiinþaatiçingereklimalzemevepersonelibelirler,bunlarýnmali
yetinihesaplar,malzemeyisatýnalýr,iþplanýnýhazýrlar,inþaatýdenetler.

 

BuprogramdailkyýldaMatematik,Fizik,Kimyagibitemelbilimlerala
nýndaderslerokutulmaktadýr. ÝkinciyýldaMatematiðinyanýsýrauygula
malýMekanik,MalzemeDavranýþý,MukavemetveTopografyagibiders
lerlemühendislikkavramlarýnagiriþokutulur.

Üçüncü yýldaYapýMekaniði, ZeminMekaniði,AkýþkanlarMekaniði,
Ulaþýmgibimeslekdersleriilebilgisayaruygulamalarýnaaðýrlýkverilir.Son
sýnýftaisemesleðinçeþitlidallarýndaplanlamaveprojelendirmeyetene
ðinin geliþtirilmesi amaçlanýr. Öðrenciler ayrýca uygulamaya yönelik
dersleralýrlarveyazstajlarýnýyapar.

ÝnþaatMühendisliðialanýndaçalýþmakisteyenbirkimseninsayýsalakýl
yürütme,uzay iliþkilerinigörebilmegücünesahip,matematik, fizik,eko
nomiileilgilivebualanlardaiyiyetiþmiþolmasýgerekir.
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Herbilimdalýndaolduðugibi,ÝnþaatMühendisliði’ndede,kiþininbil
gilerinianlamlýbirdüzeniçindebirarayagetirereksentezyapabilmeve
bundan yararlanarak problem çözme yeteneðini geliþtirmiþ olmasý
gereklidir.

Ýnþaat Mühendisliði programýný bitirenler, çalýþmalarýnýn önemli bir
bölümünübürodagerçekleþtirselerde,zamanzamanuygulamaalanýn
dayeralýr.

ÝSTATÝSTÝK

 Ýstatistik programý, belli bir
alanda veri toplama, bu verileri
çözümlemeveyorumlamakonu
sundaaraþtýrmaveeðitimyapar.
Matematiksel ve Uygulamalý Ýsta
tistikolmaküzereikialanaayrýlýr.

Matematiksel Ýstatistik; sayýsal
bilgiyieldeetmekveyorumlamak
için istatistiksel yollar geliþtirmede
matematiksel tekniklerden yarar
lanýr.

Uygulamalý Ýstatistik; belli bir
konudaveritoplayýpçözümlemek
için istatistiksel yöntemlerden ya
rarlanýr.

Nüfusartýþýný,ekonomikgeliþmeyi,tarýmsalveendüstriyelürünlerdeki
artýþý önceden tahmin etmek uygulamalý istatistik alanýna girer. Bu
bölümdeMatematik,Cebir,GeometriOlasýlýk,Programlama,ÝleriMate
matikgibiderslerokutulmaktadýr.Mezunlar,özelsektördepiyasaaraþtýr
maþirketlerinde,bankalardavekamudaçalýþmaolanaðýnasahiptir.
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ÝSTATÝSTÝKVEBÝLGÝSAYARBÝLÝMLERÝ

Hem istatistik,hemdebilgisayar teknolojisindekigeliþmeler,verilerin
toplanmasýný, toplananverilerin iþlenmesini, iþlenenverilerinanalizinive
analiziyapýlanverilerinyorumlanmasürecinideðiþtirmiþtir.

ÝstatistikveBilgisayarBilimleribölümününamacý,budeðiþkenlerden
oluþanboþluðudoldurmaktýr.Buprogramda,ÝstatistiðeGiriþ,Matematik,
BilgisayarKullanýmý,Ekonomi,Ýþletme,LineerCebir,ÝleriMatematik,Prog
ramlamaDilleri,MatematikselÝstatistik,VeriToplamaYöntemleri,Uygula
malý Bilgisayar Programlamasý, Ýstatistik Paket Programlarý Kullanýmý,
NümerikAnaliz,AnketTasarýmýUygulamasý,SistemAnalizi,DosyaOrgani
zasyonuveÝþlemleri,YöneylemAraþtýrmasýgibiderslerokutulmaktadýr.

Bubölümdeokumakisteyenlerin,sayýsaldüþünmeyeteneðinesahip,
matematiðevebilgisayarakarþý ilgili vebukonulardameraklýolmalarý
gerekmektedir.

Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü bitirenler büyük holdingler
bünyesindepazarlamadanfinansa,reklamcýlýktanhastaneyönetimine,
sigortacýlýktanbankacýlýða,insankaynaklarýndanARGEdepartmanlarý
nakadaruzanangeniþbir yelpazede; kamuyaait iþyerlerindeveözel
sektördeiþbulabilir.

ÝÞSAÐLIÐIVEGÜVENLÝÐÝ

Bubölümünamacý,çalýþanlarýniþvesaðlýkkapasiteleriniyükseltmek,
çalýþmaortamýndandoðabilecektümzararlarýnnedenlerinisaptayarak
yoketmekveiþiçalýþana,çalýþanýiþeuydurmaktýr.

Bu alanda uzmanlaþanlar; çalýþanlarýn saðlýðý ve güvenliðinin söz
konusuolduðutümiþletmelerde,fabrikalarda,diðerüretimalanlarýnda,
kamukurumvekuruluþlarýnda,belediyelerde,askeriyönetimtesislerinde,
banka,otellerde,diðerturizmiþletmelerinde,kýsacasýinsanveistihdamýn
sözkonusuolduðutümiþletmelerdegörevyapabilmeþansýnasahiptir.
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ÝÞLETMEMÜHENDÝSLÝÐÝ

ÝþletmeMühendisliði,fabrikalardaüretimfaaliyetleriileürününpazar
lanmasý ve maliyetin hesaplanmasý gibi iþletme faaliyetleri arasýndaki
eþgüdümüsaðlar,üretiminplanlanmasýiçinmalzeme,insangücü,para
vezamanýnenekonomikbiçimdekullanýlmasýiçingereklidüzenlemeleri
yapar.

Ýþletme Mühendisi gerek fabrikalardaki üretim faaliyetleri, gerek 
bürolardakidiðeriþletmefaaliyetlerialanlarýndaçalýþarak,sadecesosyal
bilimyadamühendislikeðitimigörmüþkadrolararasýndailetiþimisaðla
yýpbukadrolarýnbirtürarakesitinioluþturur.

    

 BuprogramdaMatematik,Fizik,Kimyagibi temelbilimlerinyanýsýra
SayýsalAnaliz,Statik,MetotMühendisliði,Termodinamik,Hidrolik,Hidrolik
Makineleri,Dinamik, Ekonomi, ÝþletmeEkonomisi, YönetimMuhasebesi,
Genel Muhasebe, Üretim Yönetimi, Finansman, Pazarlama, Ýþletme
Hukuku, Ýþ Hukuku, Yöneylem Araþtýrmasý gibi dersler okutulmaktadýr.
ÝþletmeMühendisliðibölümünegirebilmekvebubölümdebaþarýlýolabil
mekiçinbiröðrencininüstünbirgenelakademikyeteneðesahipolmasý
gerekir.Ayrýcasayýsaldüþünmeyeteneðininolmasývesosyalbilimders
lerindedebaþarýlýolmasýgerekir.ÝþletmeMühendisliðiTürkiye’degiderek
arananbirmeslekolmayolundadýr.Ülkemizhýzlýbir sanayileþmesüreci
içindedir.

Busüreç,ÝþletmeMühendisiihtiyacýnýnartmasýnýsaðlamýþtýr.Özelsek
törün büyük fabrikalarýnda üretim faaliyetleriyle, iþletme faaliyetlerinin
koordinasyonunu saðlayan ÝþletmeMühendislerine gelecekte duyulan
gereksinimdahadaartacaktýr.Bunedenle,mezunlarýniþbulmaolanak
larýoldukçageniþtir.
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JEOFÝZÝKMÜHENDÝSLÝÐÝ

Jeofizik Mühendisliði, yerkabuðu ve yeraltý zenginlikleri ile ilgilenen,
yeraltýndakipetrolveendüstriyelcevherinverimliliðiniartýrmayýamaçla
yanvebunlarýniþletmeyeaçýlmasýnakadarJeolojiMühendisliðiilekoor
dineliçalýþanbirmühendislikdalýdýr.

Jeofizik Mühendisleri arazide ve laboratuvarda ölçüm yapar, elde
ettiði verileri yorumlar ve araþtýrýr. Ayrýca yeraltý suyu, jeotermal enerji
araþtýrmalarý ile zemin hareketleri, toprak kaymalarý ve deprem gibi
konular ile ilgilenir.JeofizikMühendisleribirbakýmayeraltýnýn röntgenini
çýkarýr.Bubölümde,Matematik,Fizik,Kimya,Dinamik,Statik,Jeodezive
Tapografyagibi temelderslerinyaný sýraJeolojiveJeofiziðeaitmeslek
dersleribulunmaktadýr.

JeolojiyeaitmeslekdersleriGenelJeoloji,Stratigrafi,Petrografi,Tekto
nik,MadenJeolojisi, Petrol Jeolojisi,Mühendislik Jeolojisi veHidrojeoloji
denoluþur. Jeofiziðeaitmeslekdersleri iseSismoloji, SismikPropeksiyon,
Magnetizma,Gravimetri,JeofizikPropeksiyon(gravitemagnetik),Elektrik
AlanTeorisi,JeofizikProspeksiyon(elektrikelektromagnetik),YerFiziðive
MühendislikJeofiziðindenoluþur.Meslekderslerininyarýsý teorik,yarýsýda
uygulamalýdýr.

Ayrýcaöðretimüyelerinindenetimindekamptaveilgilikurumlardastaj
yapýlýr.JeofizikMühendisliðibölümünübitirenler,kamuveözelsektörde
çalýþabilir.
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JEOLOJÝMÜHENDÝSLÝÐÝ

     Jeoloji, yerküreninbaþlangýcýndan
bugünekadargeçirdiðiyapýsaldeðiþ
meleri,yerkabuðununyüzeyininvealtý
nýnbugünküdurumunuinceler.Jeoloji
Mühendisliði bölümünde, jeoloji bilimi
ninsaðladýðýbilgilerimühendislikalaný
na uygulanmasýna iliþkin yöntemler
konusundaeðitimvearaþtýrmayapar.
Jeoloji Mühendisliði programý, mate
matik,fizik,kimyagibitemelbilimlerve
jeoloji, mühendislik alanlarýndaki uz
manlýkderslerindenoluþur.

Üçüncüvedördüncüyýllardakuramsalmühendislikdersleriyanýnda
araziuygulamalarývelaboratuvarçalýþmalarýnabüyükölçüdeyerverilir.
Ayrýcaöðrencilerinstajyapmazorunluluðuvardýr.

Jeoloji Mühendisliði alanýnda çalýþacak kiþinin üstün bir akademik
yeteneðesahip,Jeoloji,Fizik,Kimya,Matematik,CoðrafyaveEkonomi
yeilgilivebualanlardabaþarýlý,açýkhavadaçalýþmaktanhoþlananbir
kimseolmasýgerekir.ÜniversitelerinJeolojiMühendisliðibölümünübitiren
lerbualanda“JeolojiMühendisi”ünvanýnahakkazanýr.

Jeoloji Mühendisi çalýþtýðý kurumda yeraltýndaki doðal kaynaklarýn
maden,petrol,endüstriyelhammaddeler,yeraltýsuyu, jeotermikenerji
ninbilimselveteknikyöntemlerlearaþtýrýlmasýna,bulunmasýnaverezerv
lerinhesaplanmasýna;kentleþmealanlarý,liman,havaalaný,barajyerleri
iletünel,karayoluvedemiryollarýnýngeçeceðiyerlerinenuygunjeolojik
özelliklerinegöreseçilmesineçalýþýr,bualandaaraþtýrmaveincelemeler
yapar.

JeolojiMühendisi, yeryüzünün jeolojik haritalarýný yapar, yeryüzü ve
yeraltýnaaiteldeedilenbilgileribütünleþtirerekuygulamayadönüþtürür.

JeolojiMühendisleri,JeofizikveMadenMühendisleriileyakýnbiriþbir
liðiiçindeçalýþýr.Bualandayetiþenlerinbüyükbirbölümükamukuruluþ
larýnda,birkýsmýiseözelsektördeçalýþmaktadýr.
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KANATLIHAYVANYETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ

Kümeshayvanlarýnýnüretilmesiile,sonyýllardasoyutükenmeyebaþ
layankuþtürlerininyetiþtirilmesi,korunmasýveýslahýnýsaðlayanalanlarda
çalýþacak uzmanlarýn yetiþtiði bölümdür. Kanatlý hayvan yetiþtiriciliði
programýnýnamacýtavuk,kaz,ördek,hindigibihayvanlarýnüretiminde
veriminarttýrýlmasýnadönükçalýþacakuzmanlaryetiþtirmektir.

Mezunlarkanatlýhayvanyetiþtiriciliðiyapýlantesislerde,kesimhaneler
de,kuluçkahanelerde,yemfabrikalarýnda,entegretesislerinidaribirim
lerinde,hayvancýlýk iþletmelerinde,tarým iþletmelerinde,tümçiftliklerde,
Gýda,TarýmveHayvancýlýkBakanlýðýnda,araþtýrmaenstitülerinde,tarým
ilacýsektöründe,tarýmilacýsatýþbirimlerinde,belediyelerde,bankalarda,
AvrupaBirliðiBakanlýðýnda,KalkýnmaBakanlýðýnda, ilözel idarelerinde,
TarýmİlMüdürlüklerinde,baþbakanlýkta,üniversitelerdevepekçokbaþ
kaalandaiþimkanlarýnasahipolabilecektir.

KENTSELTASARIMVEPEYZAJMÝMARLIÐI

  

Buprogramýntemelamacý;kentselyaþamkalitesiniartýrmaktatasa
rýmýnrolünüeðitimyoluylavurgulamak,elemanlararacýlýðýilekentçev
relerinekimlikkazandýrmayýhedefleyenmeslekinsanlarýyetiþtirmektir.

Kentsel Tasarým ve PeyzajMimarisi bölümünde dersler, kuramsal ve
uygulamalýolarakverilmektedir.Tasarýmstüdyolarýndakiuygulamalýders
lereekolarak,PeyzajveKentTarihi,BilgisayarDestekliTasarým,Gösterim
Teknikleri,BitkiBilgisi,UygulamaTeknikleri,ÇevreveÝnsanÖðesigibibelli
baþlýderslerokutulmaktadýr.
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Buprogramtasarýmaðýrlýklýolduðuiçin,öðrencilerinsoyutlama,kav
ramsal düþünebilme ve sorgulama becerisine sahip olmalarý, yaþadýðý
çevreyianlamlandýran,kurgulayanvegeleceðinçevresiniyaratmaktan
heyecanduyankiþilerolmalarýgerekir.KentselTasarýmvePeyzajMimari
siprogramýnýbitirenlerpeyzajvekentseltasarýmbürolarýnda,resmikuru
luþlarda ve yerel yönetimlerde, kent parçalarýný, kamusal ve özel açýk
alanlarý,yayabölgelerini,parklarýtasarlar.

KÝMYA  

Kimya programýnýn amacý; maddelerin kimyasal özellikleri, atom
yapýlarývebumaddelerinbirbirleriyleiliþkilerininkimyasalsonuçlarýylailgi
liçalýþmalaryapacakinsangücünüyetiþtirmektir.

OrganikKimya, ÝnorganikKimya,FizikselKimya,AnalitikKimya,Biyo
kimya gibi dallara ayrýlan bu programda ilk yýlda baþta Kimya olmak
üzereFizik,Matematikgibitemelderslerokutulur.SonrakiyýllardaOrga
nik Kimya, Analitik Kimya, Besin Kimyasý, Biyokimya gibi dersler verilir.
Öðretim,projevelaboratuvarçalýþmalarýylayürütülür.

Bu programda okumak isteyenlerin baþta kimya olmak üzere fizik,
biyolojigibifenbilimlerineilgili,bilimselmerakasahip,laboratuvarorta
mýndaçalýþmaktanhoþlanankimselerolmalarýgerekir.Kimyabölümün
denmezunolanlarüniversitelerdevearaþtýrmalaboratuvarlarýndaçalý
þabileceklerigibiresmiveözelsektöreaitendüstrikuruluþlarýndaçalýþa
bilir.

Öðretmenlikformasyonuolan
lar, Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý
resmi ortaöðretim kurumlarýnda
çalýþmak isterlersedevletmemur
luðu sýnavýna girip yeterli puaný
almakzorundadýr.
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KÝMYAMÜHENDÝSLÝÐÝ

KimyaMühendisliðiprogramýnýnamacý;çeþitliendüstrikollarýndakim
yasaltesislerinkurulmasýveçalýþtýrýlmasýsýrasýndaortayaçýkacaksorunla
rýdeðerlendirip,ortadankaldýrabilecekteorikkimyabilgisinesahipKim
yaMühendisleriyetiþtirmektir.

KimyaMühendisliðiprogramý,ModernKimyaMühendisliði’nintemel
lerini öðretmenin yanýsýra endüstri ve örgütleme problemlerine iliþkin
gerekteknik,gerekseteknikolmayanbilgilerineðitiminideüstlenmiþtir.

     

Bubölümdeokutulandersler;GenelKimya,Fizik,Matematik,Organik
Kimya,Termodinamik,AkýþkanlarMekaniði,MalzemeBilimi,ProsesKontrol,
KimyasalTeknolojiler,KimyaMühendisliðiTasarýmý,EkonomiHesaplarý’dýr.

KimyaMühendisliðiprogramýndaokumakisteyenlerinüstünbirgenel
akademikyeteneðesahipmatematik, fizik,özelliklekimyaveekonomi
ile ilgili,bilimselmerakýolan,sabýrlýveinsanlarlaolumluiliþkilerkurabilen
kiþiler olmalarý gerekir. Bu bölümü bitirenler yakýt enerji ve petrokimya
tesisleri,ilaç,gýda,boya,seramiksanayileri,cevherzenginleþtirmetesis
leri,iþletmelerdeproseskontrolvereaktörtasarýmý,plastiksanayiiþletme
leri,ARGEveyakalitekontrolbölümleri,iþletmelerinbiyoteknolojiarýtma
veçevreselteknolojibölümleri,kozmetiksanayiveözelkimyasalmadde
üretimiyapantesislerdeçalýþabilir.
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KÝMYAÖÐRETMENLÝÐÝ

Kimya Öðretmenliði bölümünün amacý; ortaöðretim kurumlarýnda
KimyaÖðretmenliðigöreviniyürütecekkiþileriyetiþtirmektir.Buprogram
da okutulan dersler Matematik, Fizik, Kimya, Analitik Kimya, Ýnorganik
Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya, Kimyasal Termodinamik, Kuantum
Kimyasý,Biyokimya,ElektrokimyavePedagojikFormasyondersleridir.Bu
programda okumak isteyenlerin öðretmen olabilme vasýflarýna sahip,
etkiliiletiþimkurabilen,sabýrlý,hoþgörülü,öðretmeyeisteklivetemelbilim
lereözellikledeKimya’yailgisininyüksekolmasýgerekmektedir.

KimyaÖðretmenliðibölümünübitirenlerden,MilliEðitimBakanlýðý’na
baðlýresmiortaöðretimkurumlarýndaçalýþmakisteyenlerdevletmemur
luðusýnavýnagiripyeterlipuanýalmakzorundadýr.Ayrýcamezunlarözel
okullarveyaözeleðitimkurumlarýndaçalýþabilir.

KÝMYA-BÝYOLOJÝMÜHENDÝSLÝÐÝ
KimyaBiyolojiMühendisliðikimya,biyolojivemühendislikbilimalan

larýnýnüstüneyapýlandýrýlmýþbirdisiplindir.KimyaMühendisliði’nebiyoloji
tabanýnýnentegreolmasýKimyaBiyolojiMühendisleri içinsanayideçok
kapsamlýistihdamolanaklarýyaratmaktadýr.HayatBilimleri,GenomTek
nolojisi ve Biyoteknolojideki önemli buluþlar Kimya Biyoloji Mühendisliði
eðitimininöneminidahabelirginolarakortayaçýkarmýþtýr.KimyaBiyoloji
Mühendisliði bölümünde öðrencilerin temel hazýrlýk dersleri arasýnda
YaþamBilimleriveBiyoteknolojiderslerivardýr.
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Mühendislikalanderslerihemkuramsalhemdeuygulamadüzeyinde
kimyavebiyolojisistemleriyleentegrebirþekildeeþzamanlýolaraksunul
maktadýr. Kimya, biyoloji, matematik, fizik ve mühendislik konularýnda
derslerverilmektedir.Buprogramagirmekisteyenöðrencilerinfenders
lerindebaþarýlý,meraklýbirgözlemci,araþtýrmacýolmasý,bilimselçalýþma
lara vemühendislikalanýna ilgiduyanbir kiþilikteolmasý gerekir.Gýda,
ilaç,saðlýk,elektronik,kimya,tekstil,kâðýt,malzeme,enerjivetarýmsek
törlerimezunlarýnçalýþacaklarýsektörlerdenbazýlarýdýr.

KONTROLVEOTOMASYONMÜHENDÝSLÝÐÝ

KontrolveOtomosyonMühendisliðibölümündeverilenöðretiminte
melilkesiveamacý;ulaþýmda(metro,uçak,uydu,otomobilvb.)kalitenin
veverimliliðinartýrýlmasýnýsaðlayanenönemlietkenolanotomasyonsis
temlerinintasarýmýnailiþkinkuramsalveçaðdaþteknolojikbilgilerledona
týlmýþKontrolMühendisleriniyetiþtirmektir.KontrolveOtomasyonMühen
disliði,elektrik,elektronik,mekanikvebilgisayartabanlý tümendüstriyel
üretim sistemlerinin ve hizmet sektörünün amaçlanan ve planlanan
biçimdeçalýþmasýnýsaðlayanbilgiveteknolojileriüretenveuygulayan
birmühendislikdalýdýr.

Buprogramdaokutulandersler;Matematik,Fizik,LineerCebir,Genel
Kimya, Ýngilizce, Kontrol Mühendisliðine Giriþ, Elektrik Devre Temelleri,
Diferansiyel Denklemler, Malzeme, Elektroniðe Giriþ, Elektromanyetik
AlanlaraGiriþ, Ýþaret Ýþlemi, SistemModelleme ve Simülasyonu,Ölçme
TekniðiveAlgýlayýcýlarý,ElektromekanikEnerjiDönüþümTemelleri,Sayýsal
SistemlereGiriþ,GeriBeslemeliKontrolSistemleri,ElektronikEnstrümantas
yon,Mikrokontrolör Tabanlý Sistemler,Kontrol SistemTasarýmý, Servomo
torlar, EndüstriyelOtomasyon ve Bilgisayar Kontrollü Sistemler’dir. Bölü
münamacý;akýllýsistemlere,uygulanacakyeniliklerivebuluþlarýgeliþtire
cekgeleceðinmühendislerinidünyaseviyesindeglobalmühendisola
rakyetiþtirmekvearaþtýrmalaryaparakbilimekatkýsaðlamaktýr.Kontrol
veOtomasyonMühendisliðibölümümüfredatýteorikvepratikkontrolve
otomasyon dersleri, laboratuar dersleri, laboratuarlarda ve endüstride
gerçekleþtirilecekprojedersleri ilebirlikte,ulaþýmda(metro,uçak,uydu,
otomobil vb.) kalitenin ve verimliliðin artýrýlmasýný saðlayan en önemli
etkenolanotomasyonsistemlerinintasarýmýnailiþkinkuramsalveçaðdaþ
teknolojikbilgilerledonatýlmýþbaþarýlýbirKontrolveOtomasyonMühendi
siyetiþtirmeküzereoluþturulmuþtur.
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 Kontrol ve Otomasyon Mühendisli
ði’ndeokumak isteyenlerin,yüksekaka
demikyeteneðe,üstündüþünmevekav
rayýþgücüne,saðlambirmantýðasahip,
sabýrlý ve yaratýcý olmasý gerekmektedir.
KontrolveOtomasyonMühendisleri,kon
trol sistemlerini tasarlayan ve üreten,
küçükveortaölçekliiþletmelerde,araþtýr
ma, tasarým ve üretimmühendisi olarak
çalýþabilirler.Bumühendisleraynýzaman
da çeþitli fabrikalarda, otomatik kontrol
veendüstriyelotomasyonölçmeveens
trümasyon,robotik,bilgisayartabanlýbili
þimsistemlerinintasarýmýkonularýndaüre
timvetasarýmyapankamuveözelsektör
kuruluþlarýndamühendisolarakçalýþabilir.

MADENMÜHENDÝSLÝÐÝ
  

MadenMühendisliðiprogramýnýnamacý;madencevherlerininbulun
masý, çýkarýlmasý, iþlenmesi, zenginleþtirilmesi konularýnda araþtýrma ve
eðitim çalýþmasý yapmaktýr. Bu programda okutulan dersler; Statik,
Mukavemet, Malzeme, Petrografi, Maden Hazýrlama ve Kazý, Jeoloji,
Topografya,HidrolikDinamik,CevherHazýrlama,JeofizikMadenYatak
larý, Kimya Mekaniði, Maden Ekonomisi, Maden Hukuku, Metalurji ve
MadenMakineleri’dir.
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MadenMühendisliðiprogramýndaokumakisteyenlerinüstünbiraka
demikyeteneðesahip,Matematik,Fizik,Jeoloji,KimyaveEkonomialan
larýnailgiliolmalarýgerekmektedir.

Ayrýcayeraltýndagüçkoþullardaçalýþaniþçileriyönetmedurumunda
olanbirMadenMühendisi’nininsaniliþkilerikonusundabilgili,anlayýþlýve
sabýrlýolmasýgerekir.

Buprogramýbitirenlerkamudaveözelsektörde,madenüzerineçalý
þanvearaþtýrmayapanþirketvekuruluþlardaçalýþmaolanaðýbulabilir.

MAKÝNEMÜHENDÝSLÝÐÝ

EneskiveengeniþkapsamlýmühendislikdallarýndanbiriolanMakine
Mühendisliðiprogramýnýnamacý;mekaniksistemlerinveenerjidönüþtü
rüm sistemlerinin tasarýmý,geliþtirilmesi, üretimininplanlanmasý, her türlü
mekanik sistemlerin gaz vebuhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin,
nükleerreaktörlerin,içtenyanmalýmotorlarýn,soðutma,ýsýtmavehava
landýrmasistemlerinintasarýmýnýyapmayayönelikeðitimvermektir.

   
Bu programda okutulan

dersler; Matematik, Fizik, Kim
ya, Teknik Resim gibi temel
derslerlebirlikteTermodinamik,
Statik, Mekanik, Mukavemet,
ÖlçmeTekniði,HidrolikMakine
ler, Makine Dinamiði, Endüstri
yelMalzemeveIsýTransferi’dir.

Makine Mühendisliði oku
mak isteyenlerin Matematik,
Fizik, Teknik Resim ve Tasarý,
Geometri alanlarýna yatkýn
olmakla birlikte genel akade
mik yeteneðe, yaratýcýlýk ve
hayal gücüne sahip olmalarý
gerekir.Bölümmezunlarýkamu
veözel sektörde iþ bulmaola
naðýnasahiptir.
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MALZEMEBÝLÝMÝVEMÜHENDÝSLÝÐÝ/
MALZEMEBÝLÝMÝVETEKNOLOJÝLERÝ

MalzemeBilimi veMühendisliði programýnýnamacý; öðrencilere te
melmühendislikderslerininverilmesininyanýsýragelenekselveileritekno
lojimalzemelerinintasarýmveuygulamalarýiçingerekliolantümteorikve
pratikbilgivebecerilerinkazandýrýlmasýdýr.

MalzemeBilimiveMühendisliðiseramik,metal,polimervekompozit
malzemelerinçalýþýldýðýdisiplinlerarasý birbilimdalý olup Fizik, Kimyave
BiyolojigibitemelbilimlerinyanýsýraKimyaveMakineMühendislikleriile
degüçlübiriliþkiyesahiptir.

  Bu bölümde Matematik,
Fizik,Kimya, TeknikResim,Mal
zemeveYaþam,MalzemeTer
modinamiði,DiferansiyelDenk
lemler,HammaddelerveTemel
Ýþlemler, Mukavemet, Malze
melerin Fiziksel Özellikleri, Mal
zemeveEnerjiDenklikleri,Sera
mik Süreçler, FazDiyagramlarý,
Metal Üretim Süreçleri, Malze
melerinMekanikDavranýþý,Poli
merÜretimSüreçleri,Malzeme
Seçimi ve Tasarýmý gibi dersler
okutulmaktadýr.

Bu bölümde okumak iste
yenlerin akademik yeteneðe,
tasarým gücüne, kimya, fizik,
matematikbilimlerineilgilikiþiler
olmalarýgerekmektedir.

MalzemeBilimiveMühendisliðibölümümezunlarýgelenekselve ileri
teknolojimalzemelerininüretiminiyapanendüstrilerinyanýsýrafizik,kimya
vebiyolojialanýndatemelve/veyauygulamalýaraþtýrmayapankurumlar
dadaiþbulabilir.
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MALZEMEBÝLÝMÝVENANOTEKNOLOJÝMÜHENDÝSLÝÐÝ
MalzemeBilimi veNanoteknolojiMühendisliðiprogramý;metal, yarý

iletken,seramik,polimer,biyomalzemelervekompozitmalzemelerinüre
timi, karakterizasyonu,cihazuygulamalarýüzerindeçalýþan,bununyaný
sýrananoboyuttamalzemelerinbilinenözellikvedavranýþlarýnýndeðiþimi
venanomalzemelerinendüstriyeluygulamalarýkonularýndafaaliyetgös
terenbirbilimvemühendislikdalýdýr.Tarihboyuncaçaðýngereksinimleri
bilim ve teknolojiye yön vermiþtir. Nanomalzemeler kullanýlarak daha
dayanýklý,yüksekverimlivebilinenmalzemeteknolojileriileüretilemeyen
yeniürünlerinhayatageçirilmesimümkündür.Örneðin, su/kir tutmayan
kumaþveboyalarýnüretimiyapýlmakta,otomotivendüstrisindeçizilmeye
dayanýklý kaplamalar yapýlabilmekte, kanser tedavisinde ve teþhisinde
nanoyapýlarkullanýlmakta,hafýzaaygýtlarýnýnkapitesiartýrýlmaktadýr.

Bunlarýn yaný sýra uzay, havacýlýk ve askeriye gibi stratejik öneme
sahipuygulamalardaperformans/aðýrlýkoranýarttýrýlabilmektedir.Mezun
larmalzemeveimalatsektörü,nanoelektronikvebilgisayarteknolojileri,
týp ve saðlýk sektörü, havacýlýk ve uzay araþtýrmalarý, çevre ve enerji,
savunmasanayiialanlarýndaçalýþabilirler.

MATEMATÝK

Matematik programý,Matematik ilke, yöntemve sistemlerininanalizi,
geliþtirilmesivebunlarýnkarþýlýklýiliþkileriilebuilkeveyöntemlerinbilimselve
teknolojikalanlarauygulanmasýgibikonulardaeðitimvearaþtýrmayapar.
Bu programda; Analiz, Analitik Geometri, Fizik, Soyut Matematik, Cebir,
Diferansiyel Denklemler, Soyut Cebir ve Sayýlar Teorisi, Nümerik Analiz,
KompleksFonksiyonlargibiderslerokutulmaktadýr.
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Matematikalanýndaçalýþmakisteyenlerinsayýlarladüþünmegücüne
sahip,cebirvegeometriileilgilikiþilerolmasýgerekir.Bubölümdenme
zun olanlar bilgisayar alanýnda çalýþabilmek için gerekli temel bilgi ve
beceriyi kazandýklarýndan bilgisayar programcýsý olarak çalýþabildikleri
gibibilgiiþlem,istatistik,sosyalvetemelbilimlerdekiaraþtýrmaalanlarýnda
dagörevalabilir.

Öðretmenlikformasyonuolanlar,MilliEðitimBakanlýðý’nabaðlýresmi
ortaöðretimkurumlarýndaçalýþmakisterlersedevletmemurluðusýnavýna
giripyeterlipuanýalmakzorundadýr.

MATEMATÝKMÜHENDÝSLÝÐÝ

 

MatematikMühendisliðiprogramýnýnamacý;matematiðinilkeveyön
temlerininendüstri,ekonomivetümmühendisliksorunlarýndakullanýmýný
saðlayacakinsangücünüyetiþtirmekveendüstride,mühendislikte,eko
nomideproblemlerinmatematikselçözümükonularýndaeðitimvearaþ
týrmayapmaktýr.Bubölümdeokutulandersler;MatematikAnalizi,Anali
tikGeometri,LineerCebir,Fizik,Kimya,NümerikAnaliz,DiferansiyelDenk
lemler,Ekonomi,Mukavemet,ÝþletmeEkonomisi,ProbabiliteveÝstatistik,
BilgisayarTasarýmý,GenelMuhasebe,MaliyetMuhasebesi,FabrikaOrga
nizasyonuveÝþHukuku’dur.

Matematik Mühendisliði okumak isteyenlerin öncelikle matematik
alanýndabaþarýlýolmalarý,FenBilimlerineilgiduymalarývebellibirprob
lemibirçokaçýdanelealýpçözümeulaþtýrabilecekyeteneðesahipol
malarýgerekir.Bubölümübitirenlerçeþitlikamukuruluþlarýndaçalýþabil
diklerigibi,pekçoksektördebilgi iþlemmerkezlerindeveüniversitelerin
araþtýrmalaboratuvarlarýndaçalýþabilir.
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MATEMATÝKÖÐRETMENLÝÐÝ

Matematik,bütünbilimlerinortakdilidirveçaðlarboyuinsanlýkkültü
rününveözelliklepozitifbilimlerintemelinioluþturmuþtur.Programdatüm
dengelimvetümevarýmlýakýlyürütmeyollarý,sayýlarvegeometrikþekiller
gibi kavramlarýnözellikleri vearalarýndakibaðýntýlarayönelikeðitimve
araþtýrmayapýlýr.

MatematikÖðretmenliði, ülkemizin ortaöðretimde ihtiyaçduyduðu
matematik öðretmeni ihtiyacýný karþýlamak amacý ile kurulmuþtur. Bu
programdaokutulandersler;Analiz,SoyutMatematik,AnalitikGeometri,
EðitimeGiriþ,Fizik,LineerCebir,Olasýlýk,TemelBilgisayarBilimleri,Diferan
siyelDenklemler,GenelTopoloji,ReelAnaliz,EðitimdeÖlçmeDeðerlen
dirme, Nümerik Analiz, Matematik Öðretimi, Sayýlar Teorisi, Kompleks
Analiz,ElemanterGeometri,AnalitikGeometri,BilgisayarProgramlama
ve Bilgisayar Destekli Matematik Öðretmenliði’dir. Matematik Öðret
menliði’nde okumak isteyenlerin sayýsal düþünme gücüne, akademik
yeteneðevegüçlübiriletiþimesahipolmasýgerekmektedir.

MezunlardanMilliEðitimBakanlýðý’nabaðlýresmiortaöðretimkurum
larýndaçalýþmakisteyenlerdevletmemurluðusýnavýnagiripyeterlipuaný
almak zorundadýr.MatematikÖðretmenliði programýmezunlarý ayrýca
özelokullarveyaözeleðitimkurumlarýndaçalýþabilir.

MATEMATÝKVEBÝLGÝSAYARBÝLÝMLERİ

Matematik, tüm pozitif bilimlerin temelini oluþturan bir bilim dalýdýr.
Matematiði çok iyi bilen yazýlýmcýlarýn kendi alanlarýnda daha baþarýlý
olduklarý görülmektedir. Bilgisayar Bilimleri ise günümüzde hemen her
alandaherkeseçokyaygýnbirhizmetsunmaktadýr.

Günümüzdebilgisayarteknolojisiçokhýzlýgeliþmektedir.Bugeliþmeye
ayakuydurabilmek içinkalifiye insangücüneacil ihtiyaçvardýr.Mate
matikveBilgisayarbölümününtemeldeikiamacývardýr: Ýlkiçaðdaþbir
matematikeðitimivermek,ikincisiisebilgisayardersleriyardýmýileendüs
tri ve ticaret alanlarýnda ihtiyaç duyulan çaðdaþ bilgilerle donatýlmýþ
elemanlaryetiþtirmektir.
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Buprogramdaokutulandersler;Analiz,Cebir,Fonksiyonlar,Diferansi
yel Denklemler, Sayýlar Teorisi, Olasýlýk ve Ýstatistik, Soyut Matematik,
YöneylemKuramý,Algoritmalar,VeriYapýlarý,MantýkDevreleri,Program
lama Dilleri, Veri Tabanlarý, Ýþletim Sistemleri, Dosya Yapýlarý, Bilgisayar
Aðlarý,BilgisayarProgramlarý,DonanýmTemelleri,SistemAnaliziveTasarý
mý’dýr.

MatematikBilgisayar bölümünde okumak isteyenlerin araþtýrma ve
planlamayeteneðine,üstünsayýsaldüþünmegücünevezihinselyetene
ðe sahip olmalarý, dikkatli ve sabýrlý olmalarý ve yaratýcý özelliklerinin
bulunmasýgerekmektedir.

MatematikBilgisayarprogramýndanmezunolanlar;yazýlýmfirmalarýn
daprogramyürütücüsü,sistemanalizcisi,finanssektöründeyazýlýmgeliþ
tirmeci,webtasarýmcýsýolarak,yazýlýmgeliþtirmegruplarýnda,bilgisayar
satýþ firmalarýnda, bankacýlýk, borsa, sigortacýlýk, üretim organizasyonu,
optimum kaynak kullanýmý ve üretim planlamasýna gereksinim duyan
sektörlerdeçalýþabilir.
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MEKATRONÝKMÜHENDÝSLÝÐÝ

MekatronikMühendisliði,MakineMühendisliðiveElektrikMühendisliði
gibiikiyerleþikmühendislikdalýileBilgisayarveözellikleYazýlýmMühendis
liðininkaynaþtýrýlmasýnadayananyenibirmühendisliktasarýmýyaklaþýmý
dýr.Bubölümünamacý;ilgilidisiplinlerdeuzmanlýkkazanan,tasarýmsüre
cinidenetleyebilenveyönlendirebilen,ilgilidisiplinleregereksinimduyu
lanbilgiyialýpharmanlayabilenvebuözellikleriniürüngeliþtirmesürecine
aktarabileceknitelikteMekatronikMühendisleriyetiþtirmektir.

Mekatronikfelsefeilegeliþtirilenürünlergenelolarakçevreyialgýlaya
bilme, algýlanan çevre ile ilgili yorum yaparak karar alabilme ve bu
kararlardoðrultusundaçevrelerinideðiþtirebilmeözelliklerinesahipürün
lerolaraktanýmlanabilir.

Otomatik odaklamalý fotoðraf makineleri, bulanýk mantýkla çalýþan
çamaþýrmakineleri,kamerakontrollükalitedenetimsistemleri,taþýtlarda
kullanýlan akýllý sürüþ ve seyir denetim sistemleri, deðiþik amaçlý gezer
robotlaryaygýnolarakkullanýlanbazýmekatronikürünörnekleridir.
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Bubölümdeokumakisteyenlerin,üstünbirakademikyeteneðe,sayý
saldüþünmegücünesahipolmalarýgerekmektedir.BubölümdeMate
matik,TemelBilimveBilgisayarTeknolojisi,MühendislikMekaniði,Termo
dinamik,BilgisayarDestekliTeknikResim,MühendislikMalzemeleri,Ýmalat
Yöntemleri, Makine Teorisi, Mekanik Makine Elemanlarý, Devre Analizi,
Sayýsal Elektronik, Sinyal ve Sistemler,Mikroiþlemciler, Kontrol Sistemleri,
ElektrikMakineleriveSürücüleri,MekatronikElemanlar,MekatronikÖlç
meDeðerlendirmeveMekatronikTasarýmgibiderslerokutulmaktadýr.

Ýçindebulunduðumuzbilgiçaðý,ürüngeliþtirmesürecindevedolayý
sýylaendüstrideyapayzekâ,otomasyon,kontrolverobotteknolojilerinin
kullanýldýðý,akýllýürünlerin/sistemleringiderekartanbirorandatercihedil
diðibiryönedoðrugitmektedir.

MekatronikMühendisleritasarýmveüretimyapanhertürlüsanayikuru
luþunda, araþtýrmamerkezleri, ARGEbirimleri ve fabrikalarda çalýþabilir.
MekatronikMühendisliðiayrýcayaratýcýlýðavegiriþimciliðeçokuygunbir
meslek dalý olduðundan,mezunlar kendi iþlerini kurarak ileri teknolojiye
yöneliközgünçalýþmalaryapabilir.

METALURJÝVEMALZEMEMÜHENDÝSLÝÐÝ

MetalurjiveMalzemeMühendisliði’ninamacý;bileþimindemetalbulu
nanmadenfilizlerindenmetalvealaþýmlarýnýneldeedilmesi ilebunlarýn
iþlenerek endüstrinin istediði hammadde haline getirilmesi konusunda
araþtýrma ve eðitim çalýþmalarýný yürütmektir. Bu programda okutulan
dersler; Fizik,Kimya,Matematik, Statik,Dinamik,Malzeme,Mukavemet,
Termodinamik,Mineroloji,CevherHazýrlama,PlastikÞekilVerme,Demir
çelikÜretimi,DemirDýþýMetalÜretimi,KaynakMetalurjisi,XIþýnlarý,Elektro
teknik,Seramikler,Alaþýmlar,TalaþlýÞekillendirme,DökümMetalurjisi’dir.

Metalurji veMalzemeMühendisliðibölümündeokumak isteyenlerin
üstünbirgenelakademikyeteneðe,özelliklesayýsaldüþünme,uzayiliþki
lerinigörebilme,tasarýmyeteneklerinesahip;kimya,fizik,matematikve
yerbilimlerineilgilivebualanlardaiyiyetiþmiþolmalarýgerekir.

Buprogramýbitirenlerdemirçeliksanayi,seramiksanayi,dökümsa
nayiveözeldökümhaneler,ýsýiþlematölyeleri,plastiksanayi,elektrome
talurjivekaplamakonusundaüretimyapaniþletmelerveyaatölyelerle
cevherzenginleþtirmetesislerindeçalýþabilir.
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METEOROLOJÝMÜHENDÝSLÝÐÝ

Meteoroloji Mühendisliði programýnýn amacý; akýþkan olan havanýn
hareketlerini ve ýsý deðiþimleri ile basýnç farklýlýklarýný bir bütünsellik içinde
incelemekvegünlükhavahareketlerininiklimeuzunerimdeetkisinisapta
maktýr.

 

Buprogramdaokutulandersler;Fizik,Kimya,Matematik,Statik,Dina
mik, Mukavemet, Jeodezi, Yer Fiziði, Klimatoloji, Akýþkanlar Mekaniði,
Hava Kirliliði Kimyasý, Güneþ ve Yer Radyasyonu, Meteoroloji Aletleri,
Gözlem Usulleri, Fiziksel Meteoroloji, Hidrometeoroloji, Hidrolik Hidroloji,
MikrometeorolojisiveTarýmveOrmanMeteorolojisi’dir.

MeteorolojiMühendisliði’ndeokumakisteyenlerinmatematik,kimya,
jeoloji, fizik,astronomi,coðrafyaya ilgili, sabýrlý vedikkatlibirergözlemci
olmalarýgerekir.Buprogramýbitirenlerilgilikamukuruluþlarýndaçalýþabilir.
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MÝMARLIK
Mimarlýk programýnýnamacý; her çeþit binanýn isteðe veolanaklara

göreplanveprojelerininhazýrlanmasý,yapýmýnýndenetlenmesikonularýn
daeðitimvearaþtýrmayapmaktýr.

Bölümdeokutulandersler;BinaFiziði,Mukavemet,GenelMatematik,
Malzeme,MimariÇizimeGiriþ,PeyzajMimarlýðý,Statik,Restorasyon,Kent
Planlamasý,Mimari Tasarým,MimariRöleve,MalzemeMekaniði ve Ýnce
Yapý’dýr.

Mimarlýkokumakisteyenlerinyaratýcý,fizik,matematik,resimvesosyal
bilimleralanlarýndaiyiyetiþmiþolmasý,sanatailgiliolmasý,üstünbirakade
mikyetenekyanýndauzayiliþkilerinigörebilmevedüzgünþekilçizebilme
gücünesahipolmasýgerekir.
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Buprogramýbitirenler, kamuveözel sektördeçalýþmaolanaklarýna
sahiptir.Ayrýcabölümmezunlarýserbestmimarlýkyapabilir.MOLEKÜLERBÝYOLOJÝVEGENETÝK/

BÝYOENFORMATÝKVEGENETÝK

Buprogramýnamacý;organizmanýnoluþmasý,yaþayabilmesiiçinge
reklimetabolikaktiviteleri incelemek,genetikvebiyoteknolojialanýnda
eðitimvearaþtýrmayapmaktýr.

Bu programda Biyoloji, Kimya, Matematik ve Bilgisayardan baþka
Elektrik veManyetizma,Mikrobiyoloji, Fizyoloji,GenMoleküler Biyolojisi,
GenMühendisliðiuygulamalarýgibiderslerokutulmakta,stajvebitirme
projesiyaptýrýlmaktadýr.

 MolekülerBiyolojiveGenetik,21.yüzyý
ladamgasýnývurmayaadaybirbilimdalýdýr.
Çokbüyükbirhýzlageliþenbudisiplinin týp,
biyoteknoloji, fizyoloji, mikrobiyoloji, immü
noloji, kanser genetiði hatta ziraat, çevre
bilimleriveenerjiüretimi ileçokyakýn iliþkisi
vebualanlardaçok çeþitli uygulamaola
naklarývardýr.

Moleküler Biyoloji ve Genetik disiplini,
GenetikMühendisliði’nin temelidir.Genetik
Mühendisliðibirdisiplinolmaktanötemole
külerbiyoloji vegenetiðin teknolojiyeuyar
lanmasýdýr. Moleküler Biyoloji ve Genetik,
temel bilim araþtýrmasýdýr; Biyoteknoloji ve
GenetikMühendisliðiisebununuygulamasý
dýr. Baþka hiçbir bilim dalýnda temel bilim
araþtýrmasýileuygulamaarasýndabukadar
yakýnmesafeyoktur.Buprogramdanmezun
olanlarhastanelerin yadaözel kuruluþlarýn
araþtýrma merkezlerinde çalýþmaktadýr.
Çoðunlukiseakademikkariyeryapmayýter
cihetmektedir.
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MÜHENDÝSLÝKPROGRAMLARI
     

Bilgisayar Mühendisliði,
ElektrikElektronik Mühen
disliði,EndüstriMühendisliði
bölümleriniiçerir.

MÜHENDÝSLÝKVEDOÐABÝLÝMLERÝPROGRAMLARI      
MühendislikveDoðaBilimleriFakültesi’ninamacý,ulusalveuluslarara

sýpazarlarahizmetsunabilecekyeni,yüksekteknolojiyedayalýgiriþimlere
temel teþkil edebilenbilimsel ve teknik uzmanlýk kapasitelerinin yaratýl
masýdýr.Buamacýgerçekleþtirebilmekiçinbuprogramayerleþenöðren
cilere lisans öðreniminin ilk iki yýlýnda alacaklarý ve seçecekleri dersler
yoluyla,sunulanprogramlarýdahagerçekçitanýmafýrsatýverilmekteve
sonikiyýlýndakararverdiði lisansprogramýnýseçmeimkânýsunulmakta
dýr.

NANOBÝLÝMVENANOTEKNOLOJÝ      
Nanobilim;maddeninatomikölçektedüzenlenmesinisaðlarken,na

noteknolojibudüzenlemesonucundadahageliþmiþvetümüyledeðiþ
miþmateryallervearaçlareldeetmekolaraktanýmlanabilir.Nanobilim
veNanoteknolojibölümü;farklýdisiplinleriiçindebarýndýranbirbölümdür.
Malzeme, matematik, fizik, kimya, biyoloji, týp, bilgisayar ve elektronik
gibibirçokdisiplindenyararlanýlýr.
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Özelliklesonyýllardayaþananteknolojikgeliþmelergözönünealýndý
ðýnda;Nanobilim veNanoteknoloji bölümü teknoloji alanýndaherge
çengündahaönemlibiryerekonumlanmaktadýr.NanobilimveNano
teknoloji bölümünde okumak isteyenlerin; yeniliklere açýk, teknolojiye
meraklý,öðrenmeyivegeliþtirmeyiseven,labaratuvarortamýndaçalýþa
bilecekkimselerolmalarýgerekmektedir.

Mezunlar;biliþim,kimya,makine,elektronik,saðlýk,vb.birçoksektör
deiþbulabilmektedir.

NANOTEKNOLOJÝMÜHENDÝSLÝÐÝ      
Nanoteknolojimühendisliðibölümü;çokdisiplinlibiralanolupmalze

melerinatomikdüzeydesentezlenmesivemühendislikuygulamalarýnda
kullanýlmasýnýamaçlamaktadýr.

TÜBÝTAK2023 Strateji belgesindeNanoteknoloji alanýný sekiz stratejik
teknolojialanlarýndanbiriolarakbelirlemiþtir.Teknolojininolduðuheralan
içerisindenanoteknolojibarýndýrmaktadýr.
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Bubölümdeokumak isteyenlerin,kimyaalanýna ilgiduymalarýbek
lenmektedir. Yabancý dil bilgisi de nanoteknoloji mühendisliði bölümü
okumakisteyenleriçinçokönemlibiryeresahiptir.Çünkükimyasalmad
delerileilgilibilgisahibiolannanoteknolojimühendisleri,yabancýdilide
iþortamlarýndasýklýklakullanmaktadýr.

Mezunlar;kimyasektörü,bilgisayarsektörü,biyomedikalsektörü,ima
latsektörü,savunmaalanýgibibirçokalandaiþbulabilmektedir.

NÜKLEERENERJÝMÜHENDÝSLÝÐÝ      
Nükleer Enerji Mühendisliði programýnýn amacý; ülkemizde nükleer

teknolojininkurulmasývegeliþtirilmesindeçalýþacakmühendisleryetiþtir
mektir.Bumühendislikdalý,teknolojivebilgisayardakigeliþmeylebirlikte
hýzlýbirilerlemesaðlamýþtýr.NükleerEnerjiMühendisliði,araþtýrýcý,geliþtirici,
kurucu,üreticiveyöneticibirmühendislikdalýdýr.

    

BuprogramdailkyýltemelFendersleriolarakMatematik,Fizik,Kimya,
daha sonraki yýllarda ise Termodinamik,AkýþkanlarMekaniði,Malzeme
Bilgisi,NükleerFizik,Elektronik, IsýAktarýmý,NükleerMühendislikteSayýsal
Yöntemler,ÖlçmeTekniði,IsýGüçSistemleri,NükleerReaktörMühendis
liðiveNükleerGüçEkonomisigibiderslerokutulmaktadýr.
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Nükleer Enerji Mühendisliði okumak isteyenlerin üstün bir akademik
yeteneðe,analitikdüþünmegücüne,fizikbiliminekarþýilgiyesahip,yara
týcý ve araþtýrmacý bir kiþiliðe sahip olmasý gerekir. Bu bölümü bitirenler
üniversitelerdealanlailgiliçalýþmalaryapanresmikurumlardaiþbulabilir.

ODYOLOJÝ

Odyoloji,kiþileriniþitmekayýplarýný,iþitmedengebozukluklarýnýsapta
yan,iþitmekaybýnýnmiktarvecinsinitespitedenvegerektiðidurumlarda
rehabilitasyonunu yapan bilim dalýdýr. Odyoloji biliminin uygulayýcýlarý,
Odyologünvanýnýalýr.

LisansüstüeðitimprogramýnýnadýOdyoloji veKonuþmaBozukluklarý
programýolduðuiçinvekonuþmabozukluklarýylailgiliderslerveuygula
malar da yer aldýðýndan bu okullarýn mezunlarý “Odyoloji (Ýþitme) ve
KonuþmaBozukluklarýUzmaný”ünvanýnýalmaktadýr.

Türkiye’de iþitme ve konuþma bozukluklarý uzmanlarý hastanelerde,
özeleðitimmerkezlerinde,özelkliniklerdeçalýþabilmektedir.AyrýcaEði
timOdyolojisialtdisipliniiçerisindeiþitmevekonuþmaproblemliinsanlarýn
rehabilitasyonukonusundauzmanlaþmýþeðitimodyologlarýdayetiþmek
tedir.
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OPTÝKVEAKUSTÝKMÜHENDÝSLÝÐÝ
Bu programda teknolojinin hýzlý geliþimine paralel olarak kullanýmý

yaygýnlaþankablosuzsistemler,fiberoptiksistemler,uzakmesafeliyayýn
lar, elektro akustik ve akustik sistemlerin tasarým ve geliþim çalýþmalarý
büyükönemkazandýðýndaniyiderecedeoptikveakustikbilgisinesahip
mühendislerin yetiþmesi saðlanýr. Programdan mezun olarak Optik ve
AkustikMühendis unvanýný kazananlarýn, pek çok endüstri kuruluþu ve
araþtýrmamerkezindekablosuziletiþimsistemleri,elektroakustiksistemler,
busistemlereaitcihazlarýntasarýmlarýgibikonulardahizmetvermeküze
reistihdamedilir.

ORMANENDÜSTRÝSÝMÜHENDÝSLÝÐÝ/ORMANMÜHENDÝSLÝÐÝ
OrmanEndüstrisiMühendisliðiprogramýnýnamacý;ormanendüstrile

rininkurulmasý,idaresi,iþletilmesi,iþlenmiþormanürünlerininstandardizas
yonu, kalite kontrolleri vepazarlanmasý konularýndaçalýþacakeleman
yetiþtirmekvebualandaeðitimyapmaktýr.

Bu bölümde, Orman Endüstrisi Makineleri ve Ýþletme Anabilim Dalý,
OrmanÜrünleriveKimyasýveTeknolojisiAnabilimDalý,OdunMekaniðive
Teknolojisi AnabilimDalý,OdunBiyolojisi ve Koruma Teknolojisi Anabilim
Dallarý’ndaöðrenimgörülür.OrmanEndüstrisiMühendisliðiprogramýnda
baþtaBiyolojiolmaküzeregenellikleKimya,Matematikgibi temelbilim
dersleriverilir.ProgramaözgüderslerindýþýndaEkonomi,Hukukgibisosyal
bilimiçerikliderslerdeverilir.

Orman EndüstrisiMühendisliði programýna girmek isteyenlerin baþta
fenderslerindebaþarýlýolmasý,ekonomiveticareteilgiduymasý,baþkala
rý ile iþbirliðihalindeçalýþabilenyaratýcý kiþilerolmasýgerekir. Bubölümü
bitirenlerkamukuruluþlarýileözelsektöreaitormanürünleriniiþleyenfab
rikalardateknikveidarigörevlerdeçalýþabilir.
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ORTEZ-PROTEZ
Programýnamacý, teknolojikgeliþmeleri,çaðdaþortezveprotezuy

gulamalarýný izleyen, sürekli bilgi birikimini arttýran, bu alanda farklý ve
yeni tasarýmlar yapan, bilimsel görüþü benimsemiþOrtez ve Protez uz
manlarýyetiþtirmektir.Bazýhastalýkdurumlarýndauzuvlarýndesteklenmesi,
korunmasý,hareketeyardýmcýolmakyadadüzeltmekamacýylaortezler
yapýlmaktabazendefarklýseviyekolveyabacakkayýplarýndasuniuzuv
larýn yani protezlerin verilmesi gerekmektedir. Bu uygulamalara karar
veren,tasarlayanveyapýlmasýnýdoðruveetkinsaðlayansaðlýkeleman
larýOrtezveProtezuzmanlarýdýr.

OrtezProtezuzmanlarý,ortezveprotezlerinkarar,uygulamaveya
pýmaþamasýndagörevalacaklar.

 
OTOMOTÝVMÜHENDÝSLÝÐÝ

Tüm motorlu taþýtlarý planlayan ve üretimini denetleyen Otomotiv
Mühendisi’dir.Otomobil,kamyon,motosiklet,traktörgibimotorlutaþýtla
rýnprojelerinigeliþtirir.Aracýnkullanýmyerinegöredengehesaplamasýný
yapar.Aracýngüvenliðini azamidurumagetirmek için teknik hesapla
malaryapar.

    Aracýnçeþitliaksamlarýnýn (fren
takýmývb.)seçiminiyapar,imalatve
üretilenparçalarýnmontajdeneme
lerini yapar, aksaklýklarý tespit eder
vegiderilmesineçalýþýr.

Programda okutulan dersler;
Otomotiv Motorlarý, Ýçten Yanmalý
Motorlar, Taþýt Tekniði, Raylý Taþýtlar,
Arazi Taþýtlarý, Ulaþým Tekniði, Roket
Motorlarý, Otomatik Güç Üretimi,

Ziraat’te Mekanizasyon, Matematik, Fizik vb.’dir. Otomotiv Mühendisi
olmakisteyenlerin;üstdüzeyakademikyeteneðe,þekilveuzayiliþkilerini
görebilme yeteneðine sahip, matematik ve fizik alanlarýna ilgili ve bu
alanlardabaþarýlý,mekaniðekarþý ilgili,yaratýcývetasarýmgücüyüksek
kimselerolmalarýgerekir.
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PERFÜZYON

Doku, organ ve hücrelerin beslenmesine perfüzyon denir. Doku ve
organlarkanlabeslenmektedir.Kandolaþýmsistemininmerkeziolankalp
veonabaðlýolandamarlarvasýtasýileorganvedokularaperfüzeolarak
onlarýnihtiyaçlarýný(beslenmeboþaltýmhomeostasi)karþýlar.

Buprogramýnamacý,kalpvedamarcerrahisiameliyatlarýndayerini
alankalpakciðerpompasývekalpakciðerdestekcihazlarýnýnuygulan
masýnda kalp cerrahýna ameliyathane þartlarýnda yardýmcý olacak
uzmanlaryetiþtirilmesidir.Bubölümdenmezunolanlar,kalpameliyatla
rýnda,kalpakciðermakinesinikurupameliyatsüresincemakineyardýmý
ile kan dolaþýmýnýn devamýný saðlar; karaciðer nakli sýrasýnda dolaþýmý
saðlayanmakineyi,diyalizmakinesinikurarveçalýþtýrýr.Perfüzyonuzman
larýhastanelerdeçalýþmaolanaðýbulabilmektedir.

PETROLVEDOÐALGAZMÜHENDÝSLÝÐÝ

 Petrol ve Doðalgaz Mühen
disliðiprogramýnýnamacý;petrol
yataklarýnýn bulunmasý, petrolün
çýkarýlmasý,üretilmesiveverimlili
ðinin araþtýrýlmasý konularýnda
eðitimvermektir.

Bölümde temel fen dersleri
nin yanýnda Statik,Mukavemet,
Jeoloji, FizikoKimya, Hidrolik,
Petrografi, Petrol Jeolojisi, Petrol
Üretim Teknikleri, Jeofizik Termo
dinamik,PetrolHukukuvePetrol
Ekonomisi gibi dersler okutul
maktadýr.

PetrolveDoðalgazMühendisliðiokumakisteyenlerinüstünbirakade
mikyeteneðesahipolmalarýveözelliklekimyakonusundabaþarýlýolma
larýgerekmektedir.Buprogramýbitirenlerkamudaveözelpetrolþirketle
rindeçalýþabilir.
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PEYZAJMÝMARLIÐI

PeyzajMimarlýðýprogramýnýnamacý;insanýndoðalçevresininbilinçli
birbiçimde,insanlariçinyararlýveestetiközellikleriolanbirçevrehalinde
düzenlenmesikonusundaçalýþacakinsangücüyetiþtirmekvebualanda
araþtýrmalaryapmaktýr.

BubölümdetemelfendersleriyanýndaBotanik,Zooloji,Jeoloji,Mete
oroloji,PeyzajMimarisiTemelÝlkeleri,PeyzajEkolojisi,KýrsalÇevreSorunla
rý,Aðaçlandýrma,BitkiSosyolojisi,MimarlýkBilgisigibiderslerokutulmakta
dýr.

PeyzajMimarlýðýprogramýnagirmekisteyenlerin,þekiluzayyeteneðine
veestetik görüþe sahip, biyolojiye ilgili vedoðayý seven kimseler olmasý
gerekir.Mezunlarbelediyelerde, toplu konut þirketlerindeve turistik iþlet
melerdeçalýþabilir.
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PÝLOTAJ

Bubölümlerinamacýhavacýlýk sektörü içindeki þirketlerin,uçuþekibi
konusundaduyduðuyetiþmiþinsangücüihtiyacýnýkarþýlamaktýr.

Haberleþme,UçakTeknikEðitimi,HavayoluYönetimi,UçuþSimülatör
Eðitimi,HavaHukuku,GenelUçakBilgisi,Meteoroloji,UçuþEmniyetioku
tulanderslerarasýndabulunmaktadýr.Bualandanmezunolanlar,yurtiçi
veyurtdýþýndahavacýlýksektöründehizmetverenþirketlerdepilotolarak
çalýþmaimkanýnasahipolabilecekler.

POLÝMERMALZEMEMÜHENDÝSLÝÐÝ

PolimerMühendisliði,polimerizasyonyöntemlerini,polimerlerinkimya
salvefizikselözellikleriniinceleyen,polimerikmalzemelerinkimyasalyapý
sýveözellikleriarasýndakiiliþkiyiaraþtýranpolimermalzemelerintasarýmýný,
üretimini,geliþtirilmesini,iþlenmesiniveuygulamaalanlarýnýnbelirlenmesi
nikapsayanbirmühendislikbilimidir.

PolimerMühendisliði’ninamacýpolimerikmalzemelerintasarýmý,üre
timi,iþlenmesi,geliþtirilmesi,uygulanmasý,kalitekontrolüvetümbuaþa
malar sýrasýnda oluþabilecek teknik sorunlarýn çözülmesi konusunda
uzmankiþilerinyetiþtirilmesinihedeflemektir.
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Polimermalzemeleryapýlarýdolayýsýylasahipolduklarýüstünözellikler
nedeniyleilerimühendislikmalzemelerininüretiminde,plastikvekauçuk
sanayisinde,uzayvehavacýlýksanayisinde,savunmavesilahsanayisin
de,binaiçvedýþtesisatlarýnda,otomotivsanayisinde,makinesanayisin
de,tekstilsanayisinde,yapýþtýrýcýüretiminde,oyuncakvehediyelikeþya
üretiminde,kozmetiksanayisinde,týptaveeczacýlýktakýsacasýaklagelen
hemenheralandayaygýnkullanýmalanýnasahiptir.

PolimerMühendisiunvanýnýalmayahakkazanankiþileryurtiçiveyurt
dýþýnda sanayinin pek çok alanýnda hizmet veren firmalarýn üretim,
ARGE, kalite kontrol, hammadde kontrol, satýþ ve pazarlamadepart
manlarýndaçeþitlikademelerdeiþbulmaimkânýnasahipolacaklar.

RAYLISÝSTEMLERMÜHENDÝSLÝÐÝ

RaylýSistemlerMühendisliðibölümününamacý,ülkemizinraylýsistem
lerteknolojilerihakkýndayeterlibilgivebeceriyesahipyetiþmiþmühendis
ihtiyacýný karþýlamak;matematik, fenvemühendislikbilgilerinibualan
dakiproblemlereuygulamabecerisikazandýrarak,öðrencileribaþarýlýbir
mühendislikkariyerinehazýrlamaktýr.

Termodinamik, Statik,Mekatronik,Mukavemet,Ölçme Tekniði, Tren
Mekaniði,Dinamik,MalzemeBilimi,KöprülerveTünellerbölümdeokutu
landerslerarasýndadýr.

Bölüm mezunlarý, Raylý Sistem Ýnþaatçýlýðý, Raylý Sistem Makineciliði,
Raylý SistemElektrikElektronikçiliði,Raylý Sistem Ýþletmeciliðigibialanlar
da,belediyelerebaðlýbulunanhafifraylýsistemlervetramvayiþletmele
rindeçalýþabileceklerigibi,busektöreyenigirmeyebaþlayanözelkurum
vekuruluþlardadaçalýþmaimkânýbulabilir.
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SUÜRÜNLERÝMÜHENDÝSLÝÐÝ

Bu programda su kaynaklarýný deðerlendirmek ve üretimi artýrmak
açýsýndan bitkisel ve hayvansal su ürünlerinin tanýtýlmasý, çevre iliþkileri,
avlama yöntemleri ve gereçleri, av yasaklarý, bitkisel ve hayvansal su
ürünlerindenekonomikolanlarýnýnyetiþtirilebilmeleri,ýslah,suürünleriüre
timtesislerininplanlanmasý,stoklarýntakviyeedilmesiveyenilenmesigibi
konulardatemelve teknikaraþtýrmaveuygulamaçalýþmalarýyapmak
amaçlanmaktadýr.

SuÜrünleriMühendisliðiprogramýnda,Matematik,Fizik,Kimya,Genel
Botanik,GenelZooloji,SuOmurgasýzlarýZoolojisi,BalýkAnatomisiveFizyo
lojisi,Genetik,Ekoloji,DenizMeteorolojisi,SuKalitesi,Biyokimya,BalýkÜre
timTesislerivePlanlamasý,DenizBalýklarýYetiþtiriciliði,BalýkBeslemegibi
derslerokutulur.

SuÜrünleriMühendisliðiokumakisteyenöðrencilerin,denizevedeniz
ürünlerinemeraklý,deðiþikliðiveaçýkhavadaçalýþmayýseven,araþtýrma
cývemeraklýolmalarýgerekmektedir.

Buprogramdanmezunolanlarkamuyaveözelsektörebaðlýsuürün
leriüretmeçiftliklerindeçalýþabilir.Ayrýcakendileriözelüretimçiftlikleride
açabilir.
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SÜTTEKNOLOJÝSÝ

LisansveyükseklisansdüzeylerindeeðitimverenSütTeknolojisiBölü
mününeðitim/öðretimprogramý,öðrencileresütüretimininartýrýlmasý,süt
veürünlerininkalitesininkorunmasý,sütiþletmelerininkurulmasýveorgani
ze edilmesi, süt yan ürünlerinin deðerlendirilmesi gibi konularda yeterli
teknikbilgidonanýmýsaðlayacakþekildedüzenlenmiþtir.

Bölümdeokutulandersler,ÝçmeSütüTeknolojisi,SütEndüstrisindeÝþlem
Mühendisliði,SütEndüstrisindeKaliteKontrol,SütKimyasýveBiyokimyasý,
Süt Endüstrisinde Soðuk Tekniði, SütMikrobiyolojisi, Peynir Teknolojisi, Süt
EsaslýÜrünlerTeknolojisi,SütYanÜrünleri Teknolojisi’dir.Bölümmezunlarý;
kamudaveözelsektördesütvesütürünleriiþletmelerindeçalýþabilir.

ÞEHÝRVEBÖLGEPLANLAMA
ÞehirveBölgePlanlamaprogra
mýnýn amacý; þehir alanlarýnýn eko
nomikolanaklara,insanlarýnihtiyaç
larýna ve estetik kurallara uygun
olarakplanlanmasýveçevredüzen
lenmesineiliþkineðitimvearaþtýrma
yapmaktýr. Bu programda, ilk yýlda
Matematik, Sosyoloji, Antropoloji
(insanbilim), Ekonomi, Þehir Planla
maya Giriþ dersleri gösterilir. Daha
sonrakiyýllardaiseJeodeziFotogra
metri, Çevrebilim gibi mühendislik
dersleri, Þehir ve Köy Sosyolojisi,
Planlamasý,Ekonomisi,ÞehirDesen
leme,Ýstatistik,AraþtýrmaYöntemleri
gibiderslerokutulmaktadýr.

ÞehirveBölgePlanlamabölümünegirmekisteyenlerin,üstünbiraka
demik yeteneðinin yanýsýra,Matematik, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji,
Tarih gibi derslerde baþarýlý olmasý gerekir. Ayrýcamimarlar için gerekli
diðerözellikleredesahipolmalarýgerekmektedir.Buprogramýbitirenlerin
çoðunluðuplanlamacýolarak ilgili kamukuruluþlarýndagörevalabilirler,
isteyenmezunlarözelsektördedeçalýþabilir.
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TARIMMAKÝNELERÝVETEKNOLOJÝLERÝMÜHENDÝSLÝÐÝ

Bölümde; tarýmaletvemakineleri imalatçýlarýnýnüretimleridenene
rek,bunlarýnülkemiztarýmtekniðineuygunolupolmadýklarýnailiþkinra
porlarhazýrlanmaktadýr.Kendineözgümodernlaboratuarlarývedeney
tesisleriilehertürlütarýmaletvemakinesititizlikledenenebilmektedir.

Bölümde,birincive ikincisýnýföðrencilerinedahaçoktemelbilimler
ve temel mühendislik dersleri yanýnda Araþtýrma ve Uygulama Çiftli
ði’ndemeslekiuygulamalaryaptýrýlmaktadýr.

 

   

Üçüncüvedördüncüsýnýflardaisedahaçoktarýmmakineleriileilgili
dersler verilmektedir. Üçüncü sýnýf sonundaöðrenciler tarýmmakineleri
alanýileilgiliçeþitlikurumvekuruluþlardayazaylarýndastajeðitimiyap
maktadýr.

Tarýmmakinelerialanýndaöðrenimgörmüþ ziraatmühendisleri, tarým
alet vemakinelerinin tasarýmlarýný yapmaya, projelerini hazýrlamaya ve
imzalamayayetkilidirler.Tarýmaletvemakinelerininimalatý,pazarlanmasý,
ithalatýveihracatýiçingereklibelgeveyaruhsatlandýrmaiþlemleriyleilgili
inceleme,denemeveyaanalizler;tarýmmakinelerialanýndaöðrenimgör
müþ ziraatmühendislerinin katýlýmýyla yapýlýr.Ayrýca  tarým kooperatifleri,
araþtýrmakurumlarý, laboratuarkurmave iþletme, tarýmürünlerini ithalatý
ve ihracatý, tarým sigortasý, tarýmsal danýþmanlýk bürolarý açma, tarýmsal
iþletmeleriniplanlanmasýveprojelendirilmesibaþlýcaçalýþmaalanlarýdýr.
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TARIMSALBÝYOTEKNOLOJÝ

TarýmsalBiyoteknolojiprogramýnýnamacý,gýdaüretimindekullanýlan
ekinleridahaverimlikýlacakyadaürüneistenilenözelliklerikazandýracak
genetikdeðiþikliklerisaðlayacakdonanýmasahipkiþileryetiþtirmektir.

TarýmsalBiyoteknoloji,bitkiýslahýndaçokçeþitlialanlardakullanýlmak
tadýr. Bu alanlara örnek olarak; bitkilerin genetik yapýlarý ve akrabalýk
düzeyleribelirlenmeksuretiyleyapýlantemelçalýþmalardaneldeedilen
verilerin, çeþit geliþtirmede kullanýlmasý verilebilir. Ayrýca bitki ve diðer
canlýlarýn gen haritalarýný oluþturarak, tarýmsal üretimaçýsýndan önemli
genlerinsaptanmasýveklonlamayoluylabaþkagenotiplereaktarýlabile
cekdurumagetirilmesi debiyoteknoloji kullanýmýnýn önemli örneklerin
dendir.

Bu bölümde Fizik, Kimya, Botanik, Bitki Sistematiði, Zooloji, Organik
Kimya, Bitki Besleme, TemelGenetik gibi dersler okutulmaktadýr. Prog
ramdanmezunolanlarkamukurumlarý,tohumvetarýmsalilaçþirketleri,
bahçe bitkileri ürünlerini iþleyen fabrikalar, ürünlerin depolanmasý ve
muhafazasý ileilgiliçalýþanfirmalarilekalitekontrol,araþtýrmageliþtirme
laboratuarlarýnda çalýþabilecekleri gibi, birçok firmaya danýþmanlýk da
yapabilmektedir. Ayný zamanda kendi olanaklarý ile de iþ yapabilme
þanslarý vardýr. Bunlar arasýnda çeþitli meyve ve sebze türlerinin ticari
yetiþtiriciliði,baðcýlýk,fidancýlýk,fidecilik,seracýlýk,mantaryetiþtiriciliði,zirai
ilaç,tohumvegübrebayiliðiyeralmaktadýr.

TARIMSALGENETÝKMÜHENDÝSLÝÐÝ

Programýn amacý, ziraat mühendisliði temel bilgilerine ilave olarak
bitkigenetiði,klasikvebiyoteknolojikýslahyöntemleriiletohumteknolo
jisikonularýnaodaklanan,bilimselesaslaradayalýbirprogramçerçeve
sindebitkiýslahývegenetiðikonusundauzmanlaþmýþziraatmühendisleri
yetiþtirmektir.ProgramBitkiselÜretimSistemleriveYöntemleri,Bitki Islahý
ve Genetiði, Gen Kaynaklarý, Biyoinformatik, Tarýmsal Biyoteknoloji ve
TohumlukÜretimTekniklerigibidersleriiçermektedir.

Bölüm mezunlarý çeþitli kamu ve özel sektörde iþ bulma imkanýna
sahiptir.AyrýcaTürkiyeveyurtdýþýndakiüniversitelerde ilgili yüksek lisans
vedoktoraprogramlarýnakayýtolarakakademikkariyerdeyapabilir.
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TARIMSALYAPILARVESULAMA

 Ziraat Mühendisliði’nin önemli bir uz
manlýk dalý olan, bazen Tarýmsal Ýnþaat
MühendisliðiolarakdatanýmlananTarým
sal Yapýlar ve Sulama, toprak ve su kay
naklarýndanoptimumbirbiçimdeyararla
nýlmasý,bukaynaklarýnkorunmasývegeliþ
tirilmesi, üretimin çeþitli aþamalarýndaki
uygun çevre ortamýnýn yaratýlmasýnda
gerekliolantümyapývetesislerinplanlan
masý, projelenmesi ve yapýmý, tarýmsal
iþletmelerinyapýsalvefizikselyöndengeliþ
tirilmelerinisaðlayanveetkileriuzunömür
lüolanönlemlerinalýnmasýileilgilibirbilim
olaraktanýmlanabilir.

SözkonusumeslekleilgiliolarakSulamaveDrenaj,TarýmsalHidroloji,
TarýmsalMeteoroloji,TarýmsalYapýlar,KýrsalYerleþimPlanlamasýveÇevre
Kontrolüileilgiliderslerverilmekteveuygulamalaryapýlmaktadýr.Tarým
salYapýlarveSulamabölümündenmezunolanlar,ilgilikamukuruluþlarý
ileözelsektördegörevalmaktadýr.

TARLABÝTKÝLERÝ

TarlaBitkileribölümününhedefleri,bitkiselüretimdekarþýlaþýlanyetiþ
tirmeteknikleriileilgiliproblemlerinçözümüneyönelikaraþtýrmalaryürüt
mek veçözümler üretmek,bitki ýslahý alanýnda klasik vebiyoteknolojik
yöntemlerkullanarakyeniçeþitlergeliþtirmek,bitkibiyoteknolojisikonusu
nunyaygýnlaþtýrýlmasývegeliþtirilmesiniteminetmekiçinaraþtýrmalaryap
makveeðitimöðretimdebulunmaktýr.Baþtaorganiktarýmolmaküzere
sürdürülebilirkalkýnma,çevrevedoðalkaynaklarýnkorunmasývegeliþti
rilmesi,biyolojikçeþitlilik,genkaynaklarýnýnmuhafazasývedeðerlendiril
mesihedefleriarasýndasýralanabilir.BölümdeokutulanderslerTarlaTarý
mý,TarlaBitkilerindeBiyoteknoloji,LifBitkileri,GenelTýbbiBitkiler,Çayýrve
MeraEkolojisi,BitkiselGenKaynaklarý,SerinÝklimTahýllarývs.’dir.

Bölümmezunlarý, tarýmalanýndahizmet verenözel sektör ve kamu
kuruluþlarýndaçalýþmaimkânýbulabilmektedir.
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TEKSTÝLMÜHENDÝSLÝÐÝ

    

Tekstil Mühendisliði programýnýn amacý, elyaftan baþlayarak iplik,
dokuma,boya,apreteknolojisivehazýrgiyimalanlarýolmaküzeredört
anabilimdalýndaeðitimvererektekstilsektörünekaliteliaraþtýrmacýyetiþ
tirmektir.

Bölümde, temel fen derslerinin yaný sýra, Statik,Malzeme,Mukave
met,Dinamik,ElektrikMakineleri,AkýþkanlarMekaniði,Termodinamik,Isý
Ýletimi,OtomatikKontrolgibimühendislikdersleriveDokumacýlýkEsaslarý,
TekstilKimyasý,KaliteKontrol,DokumaHazýrlýðý,PamukÝplikçiliði,YünÝplik
çiliðigibimeslekdersleriokutulmaktadýr.

TekstilMühendisliði programýndaokumak isteyenlerinmatematik ve
fenderslerindebaþarýlýolmalarý,kimyaveekonomikonularýnailgiduyma
larýgerekir.Bubölümübitirenler,iplik,dokuma,boya,aprevehazýrgiyim
ileilgilitümkuruluþlardaçalýþabilir.
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TIP

Týpprogramýnýnamacý;insanlarýnsaðlýðýnýkorumavegeliþtirme,has
talýk ve rahatsýzlýklarýný iyileþtirme alanýnda çalýþacak saðlýk personelini
yetiþtirmek vebualandaaraþtýrmalar yapmaktýr. Fakültelerdeöðretim
“TýpDoktorluðu”ve“TemelTýpBilimlerindeLisansEðitimi”olmaküzereiki
düzeydeyapýlmaktadýr.

  TýpDoktorluðudüzeyi:

 1)  TemelTýpBilimleriÖnlisansKade
mesi(Öðretiminilkikiyýlýnýkapsar.
BudönemdeBiyoloji,Kimya,Fizik
dersleriileAnatomi,Fizyoloji,Mik
robiyolojivb.týpdersleriverilir.)

 2)  KlinikBilimleriYüksekLisansKade
mesi(Öðretimin3,4ve5.sýnýfla
rýný kapsar. Bu dönemde okutu
landerslerbazýtemeltýpbilimleri
dersleri ile klinik, poliklinik gibi
uygulamaalanlarý vegerekli la
boratuvarçalýþmalarýdýr.)

 3)  AileHekimliðiKademesi (Öðreti
min6.yýlýnýkapsarKlinikvepolik
linikuygulamalarýiçermektedir.)

 olmaküzereüçkademeyeayrýl
maktadýr.

 TemelTýpBilimlerilisanseðitimiise,TemelTýpBilimleriönlisanskade
mesinibaþarýiletamamlayanlardandileyenlerindevamedebilecekleri2
yýllýkbireðitimdir.

Týpbölümünegirmekisteyenlerinçoküstünbirakademikyeteneðe,
kuvvetlibirdikkatvebelleðe,operatörolmak isteyenlerinayrýcaelve
parmakbecerisine sahipolmalarýgerekir. Bununyanýndakiþininbilime
karþý,özellikledefizik,kimya,biyoloji,anatomivefizyolojiyeiçtenilgiduy
masý,sabýrlý,azimlivehoþgörülüolmasý,insansevgisinitaþýmasý,insanlara
yardýmetmeisteðiningüçlüolmasýgerekir.
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TIPMÜHENDÝSLÝÐÝ

TýpMühendisliði, týp doktorlarý,malzeme,makine, bilgisayar, elektrik
elektronikgibidisiplinlerarasýçalýþmaalanýnasahip,týplaalakalýcihazlarýn
üretimiveiþletilmesikonularýndakiuzmanlýkalanlarýylailgilenmektedir.

Programdailkikiyýltemelfen,saðlýkbilimlerivetemelbilgisayar,son
ikiyýldaiseTýpileilgilitemelkavramveilkeler,ÝleriBilgisayar,TýbbiCihaz
veSistemler,Biyomedikalgibidersleryeralmaktadýr.Bubölümdeoku
makisteyenlerinAnatomi,Fizyoloji,Fizik,KimyaveBiyolojiyeilgiduymasý,
saðlýk alaný ile ilgili olmasý gerekmektedir. TýpMühendisleri hastalýklarýn
teþhisvetedaviedilmesindekullanýlacakyeniteknikvecihazlarýngeliþti
rilmesindeönemliroloynamaktadýr.

TÜTÜNEKSPERLÝÐÝ

TütünEksperliðiprogramýnýnama
cý; tütün bitkisinin yetiþtirilmesinden,
tütünün içilecek hale gelinceye
kadar geçirdiði evrelerde gereken
tümiþlemlerdeçalýþacakteknikinsan
gücünü yetiþtirmek ve bu konuda
araþtýrmayapmaktýr.TütünEksperleri
iyi kalite tütünün üretimi konusunda
üreticiyeyolgösterir.

Üretilen tütünün öngörülen stan
dartlarauygunolupolmadýðýný sap
tar ve baðlý olduðu kurum adýna
tütün alýmý iþlemini yürütürler. Tütün
Eksperi,kalitelitütünüretimivetütün
yapraklarýný tüketicinin beðenisini
kazanacak kalitede sigara, pipo,
puro vb. haline gelinceye kadar
geçirdiði tüm aþamalarda bilimsel

yöntemlerinuygulanmasý,buyöntemleringeliþtirilmesi,ürünündepolan
masývepazarlanmasýalanýndaçalýþýr.Ýyitütünüretimikonusundaüreti
cileriaydýnlatýr.
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Bu programda Matematik, Kimya, Biyoloji gibi temel bilim dersleri
yanýnda,ToprakBilgisi,GübrelemeTekniðigibitütüntarýmýileilgilidersler
veMuhasebe,Sevk, Ýdaregibi iþletmecilikdersleri kuramsalveuygula
malýolarakverilmektedir.

TütünEksperliðibölümünübitirenlerkamuyabaðlýkuruluþlardaveya
özelsektörtütüniþletmelerinde,tütünihracatýveithalatýkonularýndayet
kiliuzmanolarakgörevalabilir.

UÇAKELEKTRİKVEELEKTRONİĞİ/UÇAKGÖVDE-MOTORBAKIMI
/UÇAKBAKIMVEONARIM

Bubölümlerinamacý;tümsivilveaskeriamaçlarayönelikhavaaraç
larýndagövdemotorbölümüiçinbakýmveonarýmfaaliyetlerindegörev
almaküzereteknikpersonelyetiþtirmektir.

BuprogramlardaokutulanderslerMatematik,Fizik,UçakTemelBilgisi,
Uçak MalzemeBilgisi, Temel Bilgi Teknolojisi, Mekanik, Sivil Havacýlýða
Giriþ,UçakBordoAletleri,ElektrikDevreleri,DiferansiyelDenklemler,Uçak
ElektrikSistemleri,UçakGövdeSistemleri,PistonluMotorlarý,UçakBakým
Onarýmý, Pervaneler, Elektrik Makineleri, UçakGövde Atölyesi, Bakým
Organizasyonu,UçakMotorAtölyesi,UçakGövdeMotorBakýmUygula
malarý’dýr. Bu programlarda okumak isteyenlerin, üstün bir akademik
yeteneðe ve matematiksel düþünme gücüne sahip olmanýn yanýnda
baþtafizikvemekanikolmaküzere,temelbilimlereilgilivebualanlarda
baþarýlýolmalarýgerekir.

Ayrýcaþekilalgýsýnaveuzayiliþkilerinigörebilmegücünesahip,elve
parmaklarýnýustalýklakullanabilmeleribeklenir.Bölümmezunlarýkamuda
veözelhavayolu iþletmelerinde,sivil taþýmacýlýkyapanþirketlerinbakým
merkezlerinde, havacýlýk alanýnda faaliyet gösteren iþletmelerin teknik
bölümlerindeçalýþabilir.
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UÇAKMÜHENDÝSLÝÐÝ

 

UçakMühendisliði,herçeþituçaðýnbakýmveonarýmýilebuuçaklarýn
dizayný,üretimikonularýndamühendisleryetiþtirir.Uçakyapýmýnda,fabri
kaüretimininplanlamasýnýyaparak iþlerinzamanýnda, istenilenkalitede
gerçekleþmesinisaðlarvebunlarýnpazarlanmasýndagörevalýr.

BuprogramdailkyýldaMatematik,Fizik,GenelKimyagibitemelbilim
dersleriaðýrlýklýolarakverilir.DahasonrakiyýllardaBilgisayar,Termodinamik,
Statik, Dinamik, Mukavemet Dinamiði, Isý Transferi, Uçak Tasarýmý, Uçak
Laboratuvargibitemelmühendislikdersleriokutulur.ÖðrencilerTHY’deve
özeluçakþirketlerindestajyapar.Bubölümegirmekisteyenkiþilerinmate
matik,fizikkonularýnailgili,yaratýcý,sabýrlý,dikkatli,düzgünþekilçizebilen,
þekiluzay iliþkilerini görebilen kiþiler olmalarý gerekir. Bölüm mezunlarý
kamu ve özel sektörde iþ olanaðýna sahiptir. Eðitimleri sýrasýnda almýþ
olduklarý temel Makine Mühendisliði alanlarýnda da çalýþabilir. Uçak
Mühendislerininkendialanlarýndaçalýþmaimkanlarý,ülkeþartlarýnapara
lelolarakartmaktadýr.
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UZAYBÝLÝMLERÝVETEKNOLOJÝLERÝ/UZAYMÜHENDÝSLÝÐÝ

    

UzayMühendisliðiprogramýnýnamacý;uzaybilimleriveuzayteknolo
jisi konusundaeðitimvearaþtýrmayapanmühendisleryetiþtirmektir.Bu
programdaokutulandersler;Matematik,Fizik,Kimyagibitemelbilimlerin
yanýndaUzayMühendisliði’neGiriþ,BilgisayarveBilgi SistemlerineGiriþ,
Statik,BilgisayarDestekliTasarým,Dinamik,MalzemeBilimi,ElektronikEle
manlar ve Devreler, Diferansiyel Denklemler, Termodinamik, Mukave
met,ElektromanyetikAlanTeorisi,AkýþkanlarMekaniði,OtomatikKontrol,
Sayýsal Yöntemler, Isý Transferi, Aerodinamik, Ýletiþim Sistemleri, Ölçme
TeknikleriveDeneyselMühendislik,YörüngeMekaniði,UzayOrtamý,Gaz
Dinamikleri,UzayMekiðiSistemleriDizayný’dýr.

UzayMühendisliðibölümündeokumakisteyenlerinmatematikvefen
bilimlerineilgiduyan,analitikdüþünebilen,deðiþimevegeliþimeaçýkbir
kiþiliðesahipolmalarýgerekir.

Mezunlar; akademik havauzay araþtýrmalarý, ileri teknoloji firmalarý
olmaküzereçeþitlisivilveaskerikuruluþlardaçalýþabilirler.
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VETERÝNER

Veterinerlikprogramýnýnamacý;hayvansaðlýðýnýnkorunmasý,hasta
lýklarýnýntedavisi,salgýnhastalýklarýnönlenmesi,evcil,küçükvebüyükbaþ
ile kümeshayvanlarýnýn ýslahý, üretimi, yetiþtirilmesi, verimliliklerininartýrýl
masý,bununyanýndahayvansalürünlerin,insansaðlýðýnauygunluðunun
kontrolükonularýndaeðitim,öðretimveuygulamayapmaktýr.

Buprogramda,öðretimin ilkyýlýndaFizik,Kimya,Zooloji,Botanikgibi
derslerokutulmakta,ikinciyýlýndaAnatomi,HistolojiveEmbriyoloji,Fizyo
loji,Biyokimyagibialanlardateorikvepratikbilgilerverilmektedir.

  

3ve4.sýnýflardadeðiþikteorikderslerverilereklaboratuvarveklinikler
deuygulamalaryaptýrýlmaktadýr.Sonsýnýftaiseöðrencilerhekimlikyönü
aðýrolankonularýkapsayanderslerialmaktavekliniklerdehastahayvan
üzerindeuygulamayapmaktadýr.

Bubölümegirmekisteyenlerinüstünakademikyeteneðesahip,biyo
lojivekimyakonularýnailgili,hayvanlarýseven,sabýrlývedikkatlibirgöz
lemciolmalarý gerekir. Buprogramýbitirenler kamuveözel sektörde iþ
bulmaolanaðýnasahiptir.
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YABANHAYATIEKOLOJÝSÝVEYÖNETÝMÝ

Buprogramdayabanhayatý,omurgalýyabanhayvanlarýndankuþlar,
sürüngenlerileböceklervediðeromurgasýzyabanhayvanlarýnýnbiyolo
jisi,ekolojisi,etolojisiileorman,dað,step,sulakalangibiekosistemlerde
kiyaþamlarýhakkýndaderslerokutulmaktadýr.Programdanmezunolan
lar;yabanhayvanlarýileilgilikonulardaçalýþmalardabulunulankamuya
aitbirimlerdeistihdamedilebilecekler.

YabanHayatýEkolojisiveYönetimimezunlarýayrýcaözelsektörtara
fýndandevlettenkiralananözelavlaklarýnyanýsýra,yineözelsektörtara
fýndaniþletilenyabanhayvanýüretmetesislerinde,avturizmiileilgilenen
seyahatacentalarýnda, turizmþirketlerinde,veyadoðakoruma ile ilgili
çalýþmalardabulunansiviltoplumkuruluþlarýndagörevalabilecekler.
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YAZILIMMÜHENDÝSLÝÐÝ

YazýlýmMühendisliðiileriteknolojiuygulamalarýndavemoderniþdün
yasýndahayatiönemtaþýyanbirbilimdalýdýr.Hergünyaygýnolarakkul
landýðýmýzbilgisayarlar,bankacýlýksistemleri,telefonlar,týbbiekipmanve
teþhiscihazlarý,enerjisistemleri,tasarýmveimalatuygulamalarý,yazýlýmlar
olmaksýzýnönemliiþlevleriniyerinegetiremezler.

YazýlýmMühendisleri,kullanýcýihtiyaçlarý,teknikveekonomikyapýlabi
lirlik,güvenirlik,emniyet,bakýmonarýmkolaylýðý,ürünkalitevezamanýn
da teslim vb. faktörleri göz önüne alarak mühendislik biliminin sistem
yaklaþýmýyla en etkin yazýlýmý geliþtirmekle sorumludurlar. Bu program;
mühendislik prensiplerini en yüksek standartlarda yazýlým tasarýmý ve
kurulmasýndauygulayacakmühendisleryetiþtirmeyiamaçlar.

YazýlýmMühendisliðibölümündeokuyanlarTemelveÝleriMatematik,
FenBilimleriveTemelMühendislikderslerininyanýsýraYazýlýmMühendisli
ði,BilgisayarMühendisliðiveBilgisayarBilimlerimeslekderslerinideaðýr
lýklýolarakalacaktýr.LisansprogramýYazýlýmMühendisliðiilediðerteknik
seçmelidersleri,iþletme,ekonomi,sosyalbilimlerveiletiþimkonularýnýda
içerengeniþbiryelpazedeinsanivesosyalbilimlerderslerini içermekte
dir. Bubölümdeokumak isteyenlerin sayýsalbilimlerdebaþarýlý olmalarý
ayný zamanda teknolojiye özellikle de bilgisayar teknolojisine özel ilgi
duymalarýbeklenmektedir.Bilgisayarsektöründe,bankacýlýktan,otomo
tiv sanayisine, saðlýk bilgi sistemlerinden þirket yönetimine, telekomüni
kasyonsistemlerindenhavataþýmacýlýðýna,kýsacasýbilgisayarsistemleri
ninkullanýldýðýheralandaçalýþmaolanaðývardýr.
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YERBÝLÝMÝMÜHENDÝSLÝÐÝPROGRAMLARI

YerBilimiMühendisliðiprogramlarý; yerbilimlerihakkýndabilimselve
teknolojikaraþtýrmalaryapmakvegiriþimciyerbilimcimühendisleryetiþ
tirmeyiamaçlamaktadýr.

Yerküremizdekidoðalkaynaklarýnkullanýmýnaduyulanihtiyaçherge
çengünartmaktadýr.YerBilimiMühendisliðiProgramlarýbölümlerinden
mezunolanlarhemdoðalkaynaklarýn tespitedilerekverimlibir þekilde
kullanýlmasýnýhemdedoðalfelaketlerleetkilimücadelekonularýndaen
üstseviyedekatkýsaðlayacaktýr.

YerBilimleriMühendisliðiProgramlarý;jeofizikmühendisliði,jeolojimü
hendisliði,madenmühendisliðivepetrolvedoðalgazmühendisliðibö
lümlerindenoluþmaktadýr. Bu programlardanmezun olanlar; petrol þir
ketlerinde,doðalkaynaklarý korumaprojelerinde,belediyelerde,enerji
sektöründevb.alanlardaiþbulmaimkanýnasahiptir.

ZÝRAATMÜHENDÝSLÝÐÝPROGRAMLARI

ZiraatMühendisliðiprogramlarýülkemizinkalkýnmasýaçýsýndanönem
libiryeresahiptir.Programlarýnamacý; tarýmsalalanlardaneldeedilen
verimin maksimum düzeyde olmasý için gerekli bilimsel araþtýrmalarý
yaparakülkeekonomisininkalkýnmasýnýsaðlamaktýr.ZiraatFakültesiiçe
risindeeðitimverilenbütünbölümlerZiraatMühendisliðiProgramlarýal
týndatoplanmýþtýr.

ZiraatMühendisliðiProgramlarý;zootekni,suürünlerimühendisliði,ta
rýmekonomisi,peyzajmimarlýðý,bahçebitkileri,tarýmekonomilerivetek
nolojilerimühendisliði,tarýmmakineleri,tarýmsalbiyoteknoloji,tarlabitki
leri,toprakbilimivebitkibesleme,biyosistemmühendisliðigibibölümleri
içermektedir.

ZiraatMühendisliðiprogramlarýnýokumakisteyenlerin;doðayývetop
raðý seven, çevre ve tarýma ilgili kimseler olmasý beklenmektedir. Bu
programlardan mezun olanlar; ilgili bakanlýklar ve üniversiteler baþta
olmaküzereþekerfabrikalarý, tarýmkredikooperatifleri,yemfabrikalarý,
hayvancýlýkiþletmeleri,seracýlýkvetarýmilaçlarý ileilgilifirmalardavb.iþ
bulmaimkanýnasahiptir.
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ZOOTEKNÝ

Zootekni programýnýn amacý, ürünlerinden yararlanýlan hayvanlarýn
üretimi, ekonomik verimlerinin geliþtirilmesi, bakýmlarý, beslenmeleri ve
deðerlendirilmeleri konusunda çalýþacak insan gücünü yetiþtirmek ve
araþtýrmayapmaktýr.

ZootekniprogramýndatemelbilimderslerindenbaþkaTarýmsalEkolo
ji,Meteoroloji, Süt Teknolojisi, Anatomi ve Fizyoloji,GenelMikrobiyoloji,
HayvanYetiþtirmeÝlkeleri,YemBitkileriYetiþtirme,HayvanSaðlýðý,Üreme
Biyolojisi,HayvancýlýktaMekanizasyon,KanatlýHayvanYetiþtirme,Büyük
baþHayvanYetiþtirmeveHayvanIslahýgibiderslerokutulmaktadýr.

Zootekni alanýnda çalýþmak isteyenlerin genel akademik yeteneðe
sahip, temelbilimlere,özelliklezoolojiyevekimyaya ilgilivebualanda
baþarýlý,incelemevearaþtýrmamerakýolankimselerolmalarýbeklenir.

Zootekniprogramýnýbitirenlere“ZiraatMühendisi”unvanýverilir.Zoo
teknialanýndayetiþen ZiraatMühendisi, ürünlerindenyararlanýlanhay
vanlarýn verimliliklerinin artýrýlmasý yönünde araþtýrmalar yapar, ayrýca
hayvanlarýnverimliliklerininartýrýlmasýiçinnasýlbarýndýrýlmalarývebeslen
melerigerektiðikonusundaüreticileriaydýnlatýr.

ZooteknialanýndayetiþenZiraatMühendislerikamuyabaðlýçiftlikler
de,araþtýrmamerkezlerindeveözelçiftliklerde,yemfabrikavelaboratu
varlarýndaçalýþabilirvekendileriözelçiftlikkurabilir.
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Eþit Aðýr lýk Pu an Tü rün den Öð ren ci Alan
Yük se köð re tim Prog ram la rý

AÝ LE VE TÜ KE TÝ CÝ BÝ LÝM LE RÝ  
                          

Ai le ve Tü ke ti ci Bi lim le ri prog ra mý nýn ama cý, ko nu ala ný ki þi ve ai le le rin 
ya þam ka li te si ni yük selt mek olan, ye tiþ kin eði ti mi ve ren, tü ke ti ci nin fa al 
ko run ma sý na ve eði ti mi ne yö ne lik ça lýþ ma lar ya pan, sað lýk lý ve ve rim li bir 
çev re oluþ tur ma yý he def le yen, çe þit li ka mu ve ku ru luþ lar da; ai le ya þan tý sý 
eði ti mi, tü ke ti ci eði ti mi ve ko run ma sý, ku rum ev ida re si alan la rý na araþ týr
ma cý, eði tim ci, plan la ma cý, da nýþ man ve yö ne ti ci ola rak ça lý þa cak in san 
gü cü nü ye tiþ tir mek tir.

Ai le ve Tü ke ti ci Bi lim le ri li sans prog ra mýn da Ai le Eko no mi si, Ka dýn ve 
Top lum, Ýn san Kay nak la rý Yö ne ti mi, Tü ke ti ci Eði ti mi, Ye tiþ kin Eði ti mi Yön
tem ve Uy gu la ma la rý, Tü ke ti ci nin Ko run ma sý Hu ku ku gi bi ders ler oku tul
mak ta dýr. Bu bö lüm de oku mak is te yen le rin in san iliþ ki le rin de ba þa rý lý, 
araþ týr ma yý se ven, ik na ye te ne ði yük sek, ya ra tý cý, di na mik ki þi ler ol ma sý 
bek len mek te dir. Bö lüm me zun la rý; ka mu da ve özel sek tör de iþ bul ma 
ola na ðý na sa hip tir .
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AKTÜERYABİLİMLERİ

Ak tü er ya; in san la rýn ya þam la rý ný olum suz et ki le yen ve ön ce den ön gö
rü le me yen rast ge le ger çek le þen olay lar la ve bu olay la rýn or ta ya çý kar dý
ðý fi nan sal et ki ler le il gi len mek te dir. Ak tü er ya ve risk yö ne tim bö lü mü; 
ben zer bö lüm ler den fark lý ola rak risk yö ne ti mi ko nu sun da da bil gi ve 
be ce ri ka zan dý ra rak di ðer bö lüm ler den da ha avan taj lý bir ye re sa hip tir. 
Ak tü er ya ve risk yö ne ti mi bö lü mü nün ama cý; bu tür rast ge le ge li þen ve 
olum suz so nuç la rý olan olay la rýn oluþ ma risk le ri ni ana liz et mek, ön le me 
ça lýþ ma la rý yap mak için prog ram la ma yap mak týr. Bu ön lem ler da ha çok 
si gor ta la ma ola rak or ta ya çý kar. Bu se bep le si gor ta cý la rýn risk le ri ve bun
larýnyönetilmesiiledeilgilenir.Bölümde;Matematik,İstatistik,Olasýlýkve
İstatistik,Sigortaİstatistiði,YaþamModelleri,RiskYönetimi,AraþtýrmaYön
tem le ri vb. ders ler oku tul mak ta dýr.

Ak tü er ya ve risk yö ne ti mi bö lü mü me zun la rý; ban ka lar da, si gor ta þir
ket le rin de, sos yal gü ven lik ku rum la rýn da, risk yö ne tim da lýn da, acen ta lar
da ký sa ca eko no mi nin her da lýn da iþ bul ma imkâný na sa hip tir.

AN TRE NÖR LÜK EÐÝ TÝ MÝ  

An tre nör lük Eði ti mi bö lü mü; çe þit li spor alan la rý nýn ya pý mý, ma ter yal le
rin spor eði ti min de kul la ný mý, kar þý laþ ma so nuç la rý nýn be lir le yen ku ral la rýn 
öð re ni mi ni, spor fa ali yet le ri nin ge liþ me si ni ve üst dü zey spor cu ye tiþ ti ril
me si ni amaç la mak ta dýr.

Bölümde;SporBiyolojisi,TemelAtletizm,Fizyoloji,SpordaBeceriÖðre
nimi,ÝnsanAnatomisi,Yüzme,SporcuBeslenmesivb.derslerokutulmak
ta dýr.

An tre nör lük bö lü mü me zun la rý, eði tim al dýk la rý spor bran þýn da Genç lik 
veSporGenelMüdürlüðüAntrenörEðitimYönetmeliðiuyarýnca3.dere
ce den an tre nör lük dip lo ma sý al ma ya hak ka za nýr. Böy le ce çe þit li ama tör 
ve pro fes yo nel spor ku lüp le rin de an tre nör ola rak ça lý þa bil mek te dirler.  

Ayrýcamezunlar,GençlikveSporBakanlýðý’nabaðlýilveilçemüdür
lük le rin de, spor cu eði tim mer kez le rin de, özel spor kurs la rýn da an tre nör, 
uy gu la ma cý ve ya yar dým cý ele man ola rak iþ bul ma im ka ný na sa hip tir.
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AN TRO PO LO JÝ

Prog ra mýn ama cý; ev re nin ve dün ya nýn olu þu mu nu, in sa nýn geç miþ 
ya þan tý sý ný, bu gü nü nü, ge le cek te ki ya þan tý sý ný, bi yo lo jik ev ri mi ni, ýrk la rýn 
or ta ya çý ký þý ný, ya yý lý þý ný ve fi zik sel özel lik le ri ni araþ týr mak týr. Prog ram da 
oku tu lan ders ler; Et no lo ji ve Kül tür, Te mel Bi yo lo ji, Je olo ji, Dil Et no lo ji si, 
Mitoloji,Paleoantropoloji,SosyalAntropolojiveFizikAntropolojisi’dir.

An tro po lo ji oku mak is te yen le rin, ta rih, coð raf ya, sos yo lo ji, bi yo lo ji 
alan la rýy la il gi li, ta rih sel ka lýn tý la rý in ce le mek ten hoþ la nan ve iyi bi rer göz
lem ci ol ma la rý ge rek mek te dir. Prog ram me zun la rý, ka mu ve özel sek tö re 
ait çe þit li ku rum lar da ça lý þa bi lir .

ARKEOLOJÝ/ARKEOLOJİVESANATTARİHİ

Bu prog ra mýn ama cý; bi re ye, in san lý ðýn do ðu þun dan an tik ça ðýn son 
uy gar lýk la rý na ka dar ge çen sü re için de ki kül tür ve uy gar lýk lar ile Ýs lam ve 
Dün ya sa na tý ný de rin le me si ne in ce le ye cek ve kap sam lý bil gi ler edin me si
ne yar dým cý ola cak eði tim ve öð re ti mi sað la mak týr. 

Bölümde okutulan baþlýca dersler; Prehistorya, Sanat Tarihi, Eski
Yunanca,Nümizmatik,BizansSanatý,AvrupaSanatý,TeknikResim,Mito
loji,SanatveEstetik’tir.
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Bu bö lüm de oku mak is te yen le rin, özel lik le ta ri he me rak lý, es ki uy gar lýk
la ra ve kül tür le re kar þý il gi li, ka zý ça lýþ ma la rý na ve bi lim sel araþ týr ma la ra 
me rak lý ve do ða ko þul la rý na da ya nýk lý ol ma la rý ge rek mek te dir. 

Me zun lar mü ze ler de ça lý þa bi lir, aka de mik ka ri yer ya pa bi lir; üni ver si te
ler de öð re tim gö rev li si ve ya araþ týr ma gö rev li si ola bi lir ler.

AV RU PA BÝR LÝ ÐÝ ÝLÝÞ KÝ LE RÝ

Programýnamacý; Türkiye’ninAvrupaBirliði’negirme sürecini kolay
laþ týr ma ya yö ne lik, Av ru pa Bir li ði ko nu sun da uz man laþ mýþ, en azýn dan iki 
Av ru pa di li ni iyi bi len, genç, di na mik ve ko nu nun öne mi ne ina nan ye ni 
bir kad ro oluþ tur mak týr.

ABÝliþkileriBölümü,öðrencilereAvrupaBirliði’nintarihi,kurumlarý,poli
ti ka la rý ve iþ le yi þi hak kýn da de rin bil gi bi ri ki mi sað la mak için ku rul muþ tur. 
Bölümdeokutulandersler;AvrupaTarihi,AvrupaBirliði,AvrupaSiyaseti,
Ulus la ra ra sý Eko no mi ve Eko no mi En teg ras yo nu, Po li ti ka Bi li mi nin Ýçe ri ði, 
Uluslararasý Hak Yasalarý, Avrupa Yasasý, Serbest Dolaþým, Avrupa’nýn
Büyümesi,EkonomiveParaBirliði’dir.
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Av ru pa Bir li ði Ýliþ ki le ri prog ra mýn da oku mak is te yen le rin, ge nel po li ti ka 
veekonomikonularýnailgiduymasývegenelolarakAvrupaBirliði,AB’nin
geniþlemesüreciveTürkiye’ninABperspektifiileilgilenmesigerekmekte
dir. 

Program mezunlarý, Türkiye’nin AB üyeliði sürecinde dünya ile iþ
ya pan özel sek tör fir ma la rýn da ve ka mu ku ru luþ la rý nýn ya ný sý ra çe þit li mes
lek oda la rý, sen di ka lar, dýþ ti ca ret fir ma la rýn da ça lý þa bi lir.

BAN KA CI LIK

Ban ka cý lýk prog ra mýn da amaç; re ka be tin hýz la ge liþ ti ði, tek no lo ji yi kul
lan ma ora ný nýn art mak ta ol du ðu ban ka cý lýk, ser ma ye pi ya sa sý ala ný ve 
fir ma la rýn pa ra kay nak la rý ile il gi li bi rim le ri ne ele man ye tiþ tir mek tir.

BubölümdeÝktisat,YönetimBilimi,Muhasebe,BorçlarHukuku,Sosyo
loji, Ýþletme, Matematik, Kredi Politikalarý, Yatýrým Bankacýlýðý, Finansal
Pi ya sa lar da Mo del le me ve Tah min, Mer kez Ban ka cý lý ðý, Ti ca ri Ban ka lar
da Finans Yönetimi, BankaMuhasebesi ve Raporlama,Mali Hukuk ve
Ver gi Po li ti ka sý gi bi ders ler oku tul mak ta, ay rý ca öð ren ci le re bir pro je ça lýþ
ma sý da ve ril mek te dir.
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Ban ka cý lýk oku mak is te yen le rin sa yý sal ye te ne ðe sa hip ol ma, eko no mi 
ve hu kuk la il gi li ol ma, ay rýn tý lar la uð raþ mak tan hoþ lan ma, dik kat li, dü zen
li, ye ni lik le re açýk ol ma gi bi özel lik ler ta þý ma la rý ge re kir.

Me zun lar ge rek ka mu, ge rek se özel sek tör de müþ te ri tem sil ci si, ban ka 
mü fet ti þi, dea ler ol ma gi bi gö rev le ri üst le ne bi lir. Ban ka la rýn çe þit li kol la rýn
da ve ya tý rým þir ket le rin de gö rev ala bi lir ler. 

BANKACILIKVESÝGORTACILIK

Bö lü mün ama cý ban ka cý lýk ve si gor ta cý lýk alan la rýn da özel lik le uy gu la
ma lý bil gi le re sa hip uz man ye tiþ tir mek tir. Bu bö lüm de; Mu ha se be, Ban ka 
veSigortaHukuku,Ýstatistik,DavranýþBilimleri,Ýktisat,Ýþletme,BilgiTekno
lo ji le ri gi bi ders ler oku tul mak ta dýr. Bö lüm me zun la rý özel lik le, ban ka lar da 
ve si gor ta þir ket le rin de uz man ve yö ne ti ci ola rak ça lý þa bi lir. 
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BEDENEÐÝTÝMÝVESPORÖÐRETMENLÝÐÝ

Prog ra mýn ama cý, in sa nýn fiz yo lo jik ve psi ko lo jik ka pa si te si ni spor da en 
yük sek ve rim el de ede bil mek üze re yön len di re bi len ve ka pa si te yi ge liþ ti
rir ci tek nik le ri uy gu la ya bi len spor cu la rý ve spor eði ti ci le ri ni ye tiþ tir mek tir. 

Bubölümde; Spor Biyolojisi, Uygulamalý Fizyoloji, Ýlkyardým Ýlkeleri ve
SporPsikolojisigibiderslerokutulmaktadýr.

Prog ra ma gir mek için ön ce lik le spo run her han gi bir da lýn da ye te nek
li ol mak ge rek li dir. Ay ný za man da eði ti ci gö re vin de rol ala cak la rý için 
in san lar la iyi ile ti þim kur mak ve be den sel ola rak güç lü, spo ra kar þý il gi li ve 
bu alan da ba þa rý lý ol mak önem li dir. Bö lüm den me zun olan lar “An tre nör” 
ola rak gö rev ya par lar. An tre nör ler eði tim ve re ce ði gru bun dü ze yi ne 
uy gun bir ça lýþ ma pla ný ha zýr lar ve bu pla ný uy gu la ya rak öð ren ci le re ala
ný ile il gi li bil gi ve be ce ri ka zan dý rýr lar. Ay rý ca Be den Eði ti mi der si dý þýn da 
MilliEðitimBakanlýðý’nabaðlýokullardaSporFaaliyetleriveMilliOyunlar,
Sporilkyardýmý,HalkOyunlarý,SporYönetimiveOrganizasyon,SporPsiko
lo ji si gi bi ders le re gi rer ler. Ay rý ca çe þit li spor mer kez le rin de, (ae ro bik 
sa lon la rý, fit ness cen ter, vb.) ça lý þa bi lir ler.

BÝLGÝVEBELGEYÖNETÝMÝ

Bö lü mün ama cý; baþ lan gýç ta yal nýz ca kü tüp ha ne ci ye tiþ tir mek iken, 
son ra ki ta rih ler de bu ama cý nýn kap sa mý ge niþ le til miþ tir. Ar þiv ci lik, Do kü
man tas yonEn for mas yon ve Kü tüp ha ne ci lik Ana bi lim Dal la rý, bu bö lü
mün bün ye sin de yer al mýþ týr. Bu bö lü mün ama cý, bil gi ve/ve ya bil gi kay
nak la rý nýn der len me si, dü zen len me si, eri þi mi ve ya yý mý sü re ci ni içe ren 
“bil gi yö ne ti mi” iþ le vi ni ger çek leþ ti re cek in san gü cü nü ye tiþ tir mek tir. 
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Bu in san gü cü nün kü tüp ha ne ler, ar þiv ler, do kü man tas yon ve en for
mas yon mer kez le ri nin tü mü nü kap sa mý na alan bil gi mer kez le ri ni yö ne te
bi le cek, bil gi ve ile ti þim tek no lo ji le ri ni doð ru ve yo ðun ola rak kul la na bi le
cek ve bu kul la ný mýn yol ve yön tem le ri ni kul la ný cý la ra öð re te bi le cek, 
ay rý ca bil gi bi li min dü zen le me ve eri þim le il gi li alan la rý na iþ ve yö ne tim 
yak la þým la rýy la gi re bi le cek bil gi ve bel ge yö ne ti ci le ri ola rak ye tiþ ti ril me si 
he def len miþ tir. 

 

Bu bö lüm de oku mak is te yen le rin sis te ma tik dü þün me ye te nek ve 
ka pa si te si ne sa hip, dik kat li, sa býr lý, di sip lin li, dü zen li ve öð ret me ye te ne ði
ne sa hip ol ma sý ge rek mek te dir. Ay ný za man da iyi bi rer bil gi sa yar kul la ný
cý sý ol ma la rý bek le nir. Bu bö lüm de bil gi yi, bil gi mer kez le ri ni, hiz met le ri ve 
kay nak la rý ný, bun la rýn tür le ri ni, top lum sal iþ lev le ri ve yö ne ti mi ni ele alan 
ders le re yer ve ri lir. Bu ders ler bil gi nin sað lan ma sý, dü zen len me si ve eri þil
me si ne yö ne lik, ye ni lik ler ve elek tro nik ge liþ me ler doð rul tu sun da iþ len
mek te dir. 

Bil gi ve Bel ge Yö ne ti mi bö lü mü me zun la rý kü tüp ha ne ler de, çe þit li bil gi 
mer kez le rin de (en for mas yon ve do kü man tas yon mer kez le ri), Dev let 
Ar þiv le ri Ge nel Mü dür lü ðü ile ku rum ve ku ru luþ ar þiv le rin de, in ter net ser vis 
bi rim le ri nin çe þit li ka de me le rin de (web say fa sý ta sa rý mý ve dü zen len me si, 
ta ra ma mo tor la rý oluþ tur ma ve yö ne tim iþ lem le ri), ku rum ve ku ru luþ la rýn 
ve ri ta ba ný ta sa rým ve yö ne tim bi rim le rin de, ba sý lý ve/ve ya elek tro nik 
or tam da di zin le me ve öz ha zýr la ma hiz me ti su nan ya da bu hiz met le rin 
da ðý tý mý iþ le vi ni ger çek leþ ti ren ku ru luþ lar da, bil gi sa yar ya zý lým þir ket le rin
de, kurumvekuruluþlarýnARGEbirimlerindevb.çalýþmaalanýbulabil
mek te dir ler.
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BÝLÝMTARÝHÝ

Bi lim Ta ri hi prog ra mý nýn ama cý, ta rih bo yun ca bi lim le ve onun la il gi li 
zi hin sel fa ali yet le rin ge liþ me si ni, bi lim sel ge liþ me nin ge çir di ði de ði þik ev re
le ri, ge li þi mi et ki le yen et men le ri in ce le ye cek araþ tý rý cý lar ye tiþ tir mek tir. 
Ay rý ca bi lim ta ri hi ala nýn da araþ týr ma yap mak, eði tim ver mek, fi kir alýþ ve
riþinigeliþtirmekveTürkiye’dekibilimveteknolojimirasýnýntanýnmasýnave
ko run ma sý na kat ký da bu lun mak týr. 

ProgramdaBilimTarihi,MatematikTarihi,ÝlkÇaðFelsefeTarihi,Mantýk,
SosyolojiTarihi,FizikTarihi,BilimTarihiMetinÝncelemelerigibidersleroku
tulmaktadýr.Öðrenciler,EskiYunanca,Latince,ArapçaveFarsçadille
rin den bi ri ni öð ren mek zo run da dýr. Bi lim Ta ri hi prog ra mýn da ba þa rý lý ola
bil mek için hem te mel bi lim le re hem de sos yal bi lim ler le il gi li ko nu la ra 
me rak duy mak, güç lü bir bel le ðe ve ana li tik dü þün me ye te ne ði ne sa hip 
ol mak ve bi lim sel ça lýþ ma lar dan hoþ lan mak ge rek li dir. Bi lim Ta ri hi prog ra
mý ný bi ti ren ler “Bi lim Ta rih çi si” un va ný ile gö rev alýr lar. 

Bi lim Ta rih çi si çe þit li dal lar da bi lim sel bil gi nin na sýl ge liþ ti ði ni, bel ge le re 
da ya na rak or ta ya koy ma ya ça lý þýr. Ta ri hin en es ki dö nem le rin den gü nü
mü ze ka dar  ge len bi lim sel me tin le ri de ðer len di re rek, ya pý lan ça lýþ ma la
rýn bi li min ge liþ me si ne kat ký sý ný de ðer len di rir. Bi lim Ta ri hi me zun la rý üni ver
si te ler de, bi lim ve kül tür ku rum la rýn da (va kýf lar, ba sýnya yýn ku ru luþ la rý vb.) 
gö rev ala bi lir ler.

ÇALIÞMAEKONOMÝSÝVEENDÜSTRÝÝLÝÞKÝLERÝ

Prog ra mýn ama cý, iþ çiiþ ve ren iliþ ki le ri, sos yal gü ven lik, en düs tri yel de 
mok ra si, ser vet ve ge lir po li ti ka sý, ulus la ra ra sý plan da sos yal po li ti ka ko nu
la rýn da eði tim ve araþ týr ma yap mak týr. 

Ça lýþ ma Eko no mi si ve En düs tri Ýliþ ki le ri prog ra mýn da öð ren ci le re Hu 
kuk,Ekonomi,Maliye,ÝþletmecilikveYönetimBilimleri,Matematik,Sosyal
Düþünceler ve Sosyal Politika Tarihi, Sosyal Politika,Çalýþma Ekonomisi,
Sendikacýlýk,SosyalGüvenlik,EndüstriyelDemokrasi,GelirveServetDaðý
lýmý, Ücretler Politikasý ve Sosyal Adalet, Kentleþme ve Konut Politikasý,
TürkiyeEkonomisiveSosyalYapýsý,ÇalýþmaSosyolojisivePsikolojisi,Ýstatis
tik gi bi ders ler oku tul mak ta dýr. 
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Bu bö lüm de oku mak is te yen le rin eko no mi, po li ti ka ve sos yo lo ji ile il gi
li, ik na gü cü ne sa hip, in san iliþ ki le rin de ba þa rý lý ol ma la rý ge re kir. 

Bö lüm me zun la rý ka mu ve özel sek tör de çe þit li gö rev ler de ça lý þa bi lir
ler.

ÇOCUKGELÝÞÝMÝ

Ço cuk Ge li þi mi  prog ra mý nýn ama cý; özel eði ti me ge rek si ni mi olan, 
ko run ma ya muh taç ve has ta ne de ya tan ço cuk la rýn tüm ge li þim alan la
rý ný des tek le yen, ço cu ða, ai le ye, eði tim ci ye, top lu ma yö ne lik teo rik ve 
uy gu la ma lý eði tim prog ram la rý ha zýr la yan ço cuk ge li þi mi uz man ve eði
timcisiyetiþtirmektir.Programdaokutulandersler;Sosyoloji,Psikoloji,Ma
tematik,ÇocukSaðlýðýveHastalýklarý,ÇocukRuhSaðlýðý,ÖzelEðitimve
AileÝliþkileri’dir.Bubölümdeokumakisteyenlerinyaratýcý,hoþgörülü,sa
býr lý ol ma la rý, ço cuk lar la ile ti þim kur ma yý bil me le ri ve ço cuk la rý sev me le ri 
ge rek mek te dir.

Ço cuk Ge li þi mi me zun la rý, 
eði tim, sað lýk, sos yal hiz met ler 
alan la rýn da çe þit li gö rev ler yap
mak ta dýr .
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DE NÝZ CÝ LÝK ÝÞ LET ME LE RÝ YÖ NE TÝ MÝ

Bu prog ram da amaç, üç ta ra fý su lar la çev ri li ve coð ra fi ko nu muy la 
Avrasya’da deniz ticaretinin önemli bir merkezi olan ülkemizde deniz
ta þý ma cý lý ðý nýn ge liþ ti ril me si; iþ let me ve yö ne ti mi ala nýn da ça lý þa cak in san 
gü cü nün ye tiþ ti ril me si dir. 

De niz ci lik Ýþ let me le ri Yö ne ti mi prog ra mýn da Ma te ma tik, Ýs ta tis tik, Hu 
kuk, Eko no mi, De niz Ti ca ret Hu ku ku, Mu ha se be, Bil gi sa yar gi bi ders ler 
oku tul mak ta dýr. 

Bu bö lü me yö ne len le rin eko no mi ve iþ let me ko nu la rýy la il gi li, ya ban cý 
dil öð ren me ye eði lim li, ik na gü cü ne sa hip, gi ri þim ci, ya ra tý cý, hýz lý ve isa
bet li ka rar lar ve re bi len ki þi ler ol ma la rý ge re kir. 

De niz ci lik Ýþ let me le ri Yö ne ti mi bö lü mü nü bi ti ren ler, Ulaþ týr ma Ba kan lý ðý 
ve ya özel de niz ta þý ma þir ket le ri ne bað lý ge mi ve ya li man lar da ça lý þa bil
dik le ri gi bi þir ket le rin yö ne tim mer kez le rin de de gö rev ala bi lir ler.
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EKO NO MET RÝ

Eko no met ri bö lü mün de amaç; ik ti sat ve iþ let me ala nýn da ki so run la ra 
sa yý sal çö züm ler üret me, is ta tis tik sel ve ma te ma tik sel araþ týr ma lar yap
ma, sa yý sal ra por lar oluþ tur mak týr. 

Bu prog ram da Ma te ma tik, Mu ha se be, Ýs ta tis tik, Ýk ti sat, Hu kuk, Yö ne
tim, Bil gi sa yar gi bi ders ler oku tul mak ta ve uy gu la ma lar ya pýl mak ta dýr.

Eko no met ri oku mak is te yen le rin yük sek bir sa yý sal ye te ne ðe sa hip 
ol ma la rý nýn ya nýn da eko no miy le il gi li, ana li tik dü þü ne bi len, dü zen li ça lýþ
ma yý se ven ki þi ler ol ma la rý ge re kir. Bu prog ra mý bi ti ren ler ik ti sat ve iþ let me 
me zun la rý nýn ça lý þa bi le ce ði tüm alan lar da ça lý þa bi lir ler. 

EKO NO MÝ
Bu bö lüm de amaç; in san la rýn ge rek si nim le ri ni kar þý la yan mal ve hiz

met le ri nin bö lü þül me þek li, üre ti min te mel un sur la rý olan iþ gü cü, do ðal 
ser ma ye ve gi ri þi min tüm yön le ri ni kav ra ya bi len ki þi ler ye tiþ tir mek tir. 

Me zun lar ka mu ve özel sek tör de ça lý þa bi lir ler.

 ELEK TRO NÝK TÝ CA RET VE YÖ NE TÝ MÝ

Ti ca re tin da ha ge niþ alan la ra ya yýl ma sýy la bir lik te özel lik le ge li þen ve 
de ði þen sis te me ayak uy du ra bil mek için bu bö lü me ih ti yaç du yul muþ tur. 
Prog ra mýn ama cý bu na bað lý ola rak dün ya da ki iþ po tan si ye li nin ve iþ 
mo del le ri nin far kýn da olan, sa nal or ta ma ha kim, ye ni mo del ler or ta ya 
ko ya bi le cek ki þi ler ye tiþ tir mek tir. 
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Bu prog ra mý ter cih ede cek öð ren ci le rin, ma te ma tik sel kav ram lar la 
dü þü ne bi len, prob lem çöz me ye te ne ði ne sa hip, gi ri þim ci, ana li tik dü þün
me, dik kat li ve ay rýn tý la rý al gý la ya bi len, ti ca ret le il gi li ol ma sý ge rek ti ði gi bi 
ye ni ge liþ me le ri ta kip ede bi le cek ve ya ra tý cý kim se ler ol ma sý ge re kir. 
ProgramdaYönetim,Finans,Ekonomi,Strateji,ProjeYönetimi,EÝþ,EPa
zarlama,MüþteriYönetimigibiderslerokutulmaktadır.Bölümdenmezun
olan öð ren ci ler, eti ca ret ya pan bü tün iþ let me ler de ça lý þa bi lir ler. 

Elek tro nik ti ca ret özel lik le kü çük ve or ta bü yük lük te ki iþ let me ler için 
uy gun ti ca ret þek li ol du ðun dan bu iþ let me ler de iþ bul ma ola nak la rý 
ol duk ça yük sek tir.

ENER JÝ YÖ NE TÝ MÝ
 Ener ji ih ti yaç la rý nýn gi de rek 
da ha faz la önem ka zan dý ðý ge li
þen ve de ði þen dün ya da, ar tan 
ener ji ih ti ya cý nýn kar þý lan ma sý için 
elek trik, do ðal gaz ve pet rol gi bi 
ener ji kay nak la rý gü nü müz de 
pi ya sa ka nun la rý te me lin de özel 
sek tö rün ka tý lý mý na açýl mýþ ve 
dev let le rin bu alan lar da fa ali yet
le ri oyun cu ol mak tan çok pi ya sa
la rý dü zen le yen ve de net le yen bir 
ko nu ma in dir gen miþ tir. 

Ýn san ve top lum ha ya tý için 
vaz ge çil mez ih ti yaç olan ener ji
nin pi ya sa ka nun la rý çer çe ve sin
de dü zen le me si di sip lin le ra ra sý bir 
for mas yo nu zo run lu kýl mýþ týr. 

Ener ji sek tö rün de is tih dam ih ti ya cý sa de ce mü hen dis lik de ðil bu nun 
ya nýn da ge li þen ve de ði þen mev zu atý ta kip eden bu na gö re po zis yon 
al ma yý bi le bi le cek pi ya sa yý hu kuk, ik ti sat ve iþ let me bil gi si ile yo ðu ra rak 
bir sen tez or ta ya ko ya cak ye tiþ miþ in san gü cü nü zo run lu kýl mak ta dýr. 

Ener ji Yö ne ti mi, bu ih ti ya ca yö ne lik in san gü cü nü ye tiþ tir me yi he def
le mek te dir.



2021 MESLEKLER REHBERİ

114 “Eğitim ciddi kurumların işidir”

FELSEFE

Felsefeprogramýndaamaç;maddenin,bilginin
kap sa mý ve kay na ðý, in sa nýn dün ya da ki ye ri ve 
ro lü, dü þün ce ve bil gi nin do ðu þu, ev ri mi, iyi, doð ru, 
ger çek kav ram la rý gi bi alan lar da dü þün ce üre te
cek bi rey le ri ye tiþ tir mek ve bu ko nu lar da araþ týr ma 
yap mak týr. Bu bö lüm de Bil gi Te ori si ve Man týk, Bi lim 
Tarihi,SanatFelsefesiveEstetik,ÝslamFelsefesi,Var
lýkFelsefesi,SistematikFelsefe,FelsefeTarihi,Ahlâk
Felsefesi,ÝnsanFelsefesi,FelsefiMetinlergibidersler
oku tul mak ta dýr.

Felsefeokumakisteyenlerinüstünbirakademik
ye te nek ya nýn da te mel bi lim ler le ve sos yal bi lim ler
le il gi li, so yut ko nu lar la uð raþ ma yý se ven, en tel lek
tü el ge liþ me yi amaç edin miþ ki þi ler ol ma sý ge re kir.  

BubölümübitirenlerMilliEðitimBakanlýðýveKültürBakanlýðý’nýneðitim
ve kül tür le il gi li bi rim le rin de ça lý þa bi lir. Dü þün ce le ri ni ya zý lý ola rak ak tar ma
da ye te nek li olan lar ba sýn da gö rev ala bi lir ler. Ay rý ca üni ver si te ler de, 
ka   mu ve özel ku ru luþ la rýn eði tim, kül tür, in san iliþ ki le ri, plan la ma ve de ðer
len dir me ile il gi li bi rim le rin de gö rev ala bi lir ler. 

Öðretmenlikformasyonuolanlar,MilliEðitimBakanlýðý’nabaðlýresmi
or ta öð re tim ku rum la rýn da ça lýþ mak is ter ler se öð ret men lik alan sý na vý na 
gi rip ye ter li pu aný al mak zo run da dýr lar.

FELSEFEGRUBUÖÐRETMENLÝÐÝ

Bu prog ra mýn ama cý; mad de nin, bil gi nin kap sa mý ve kay na ðý ný, in sa
nýn dün ya da ki yer ve ro lü nü, iyi nin, doð ru nun ne ol du ðu gi bi prob lem 
alan la rýn da dü þün ce üre tip, ge le ce ðin dü þü nen ve sor gu la yan in san 
gü cü ih ti ya cý ný kar þý la ya rak, or ta öð re tim ku rum la rýn da fel se fe gru bu 
derslerini verebileceköðretmenler yetiþtirmektir. Bubölümde Felsefeye
Giriþ,MetafizikTarihi,SistematikFelsefeveMantýk,PsikolojiyeGiriþ,Kiþilik
veSosyalPsikoloji,SosyalTeorilerTarihi,EðitimveErgenlikPsikolojisigibi
ders ler oku tul mak ta dýr.
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FelsefeGrubuÖðretmenliðiokumakisteyenlerininsanvesosyalbilim
le re me rak lý, so yut ko nu lar la uð raþ mak tan hoþ la nan, in sa ný se ven ve 
öð ret mek ten zevk alan ki þi ler ol ma la rý ge re kir. Bö lüm me zun la rýn dan Mil
liEðitimBakanlýðý’nabaðlýresmiortaöðretimkurumlarýndaçalýþmakiste
yen ler dev let me mur lu ðu sý na vý na gi rip ye ter li pu aný al mak zo run da dýr
lar. 

Ay rý ca me zun lar özel okul lar ve ya özel eði tim ku rum la rýn da ça lý þa bi lir
ler.

GAYRÝMENKULGELÝÞTÝRMEVEYÖNETÝMÝ
    Gay ri men kul (ta þýn maz) hýz la ge li þen bir 
mes lek ola rak gö rül mek te dir. Ye ni ka ri yer 
ola na ðý su nan bu prog ram, özel lik le gay ri
men kul ve var lýk de ðer le me, gay ri men kul 
ya tý rým la rý ve fi nans ma ný, ara zi ge liþ tir me ve 
pro je yö ne ti mi, gay ri men kul eko no mi si ve 
yö ne ti mi gi bi alan la ra hiz met eden öð ren ci
le ri ye tiþ tir me yi amaç la mak ta dýr.  

Programakatılanlarınyatýrým,iþletmeveyafinansgibidarbiralandan
da ha iyi ve rim ala bi le cek le ri, pro je sa tý mý ve kon sept ge liþ tir me ile doð
ru dan il gi le nen ki þi ler ol ma sý ge re kir. Ay rý ca programda ki þi le rin bu özel lik
leri kazanmalarýamaçlanmaktadýr.YönetimveOrganizasyon,Þehirve
Bölge Planlama, Ýþletme, Finans, Yapý Bilgisi ve Maliyet Analizler, Mali
Ana liz Tek nik le ri oku tu lan ba zý ders ler dir. 

Bö lüm den me zun olan öð   ren ci ler; ban ka lar ve fi nan sal ki ra la ma þir
ket le ri, gay ri men kul yö ne ti mi ve em lak mü þa vir lik le ri, gay ri men kul ya tý rým 
or tak lýk la rý, plan la ma ku ru luþ la rý, ara zi ve ar sa ge liþ tir me ve ya pý ku ru luþ
la rý, ka mu ku ru luþ la rý nýn in þa at, em lak ve ka mu laþ týr ma bi rim le ri, ha ri ta ve 
in þa at vb. gi bi alan lar da ça lý þa bi lir ler. Ay ný za man da alan la rý nýn faz la lý
ðýn dan ve çe þit li li ðin den bö lüm me zun la rý nýn iþ bul ma ve ça lýþ ma ko nu
sun da zor luk çek me ye cek le ri an  la þý la bi lir. 
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GÝRÝÞÝMCÝLÝK
Gi ri þim ci lik bö lü mü nün ama cý, ön le ri ne çý kan fýr sat la rý ön ce lik le fark 

eden, doð ru ana liz edip pa zar la na bi lir, ka lý cý eko no mik ürün ve hiz met
le re dö nüþ tü rüp is tih dam ya ra ta bi len bi rey ler ye tiþ tir mek tir. Gi ri þim ci lik 
bölümündeStrateji,Uluslararasý Ýþletme, Ýþletme, Teknoloji veYenilikçilik
Yönetimi,Pazarlama,HizmetGeliþtirme,SosyalGiriþimcilik,KurumsalGiri
þim ci lik gi bi ders ler yer al mak ta dýr. Me zun lar, ku rum sal gi ri þim ci lik fa ali yet
le rin de bu lun ma yý he def le yen fir ma lar da, sos yal gi ri þim ci lik fa ali yet le rin de 
bu lu nan ve ya bu lun mak is te yen si vil top lum ku ru luþ la rý ve ya iþ let me ler de, 
gi ri þim ci lik fa ali yet le ri ni des tek   le me yi ve ya ar týr ma yý he def le yen ve bu 
alan da do na ným lý in san kay   na ðý na ih ti yaç du yan ku rum ve ku ru luþ lar da 
ça lýþ ma im ka ný bu la bi lir ler.

GRAFİK/GRAFÝKSANATLAR/GRAFÝKTASARIM

Gra fik Ta sa rým prog ra mý nýn ama cý; gra fik, bas ký ve re sim gi bi, gra fik 
ile ti þi mi ala nýn da ça lý þa cak ya ra tý cý in san gü cü nü ye tiþ tir mek tir. Gra fik 
Tasarýmýprogramýndagenelkültürderslerininyanýsýra,TemelSanatEði
timi, Fotoðraf, Yazý, Teknik Resim, Estetik, Sanat Tarihi, Çaðdaþ Sanat,
Tasarým Psikolojisi, Sanat Sosyolojisi, Tasarým Teori ve Yöntemleri,Grafik
Ta  sa rým uy gu la ma, Ta nýt ma Gra fi ði gi bi ku ram sal ve uy gu la ma lý ders ler 
oku tul mak ta dýr. Bu alan da ba þa rý lý ol mak için öð ren ci le rin duy gu ve 
dü þün ce le ri ni çiz gi ile ifa de et me, renk ve þe kil le ri en in ce ay rýn tý la rý ile 
al gý la ma ye te ne ði ne sa hip ol ma la rý ge rek mek te dir. Gra fik prog ra mýn da 
li sans öð re ni mi ni ba þa rý ile ta mam la yan öð ren ci le re “Gra fik Ta sa rým cý sý” 
un va ný ve ri lir. 

     Gra fik Ta sa rým cý sý, amb lem, lo go tay pe, 
am ba laj ta sa rý mý, afiþ, pan kart, bro þür vb. 
du yu ru ve ta ný tým ilan la rý nýn, so mut ve ri ler
den ya rar la na rak, es te tik ni te li ði olan gör
sel ile ti þim araç la rý nýn ya pý mý ný plan lar ve 
yü rü tür. Gra fik Ta sa rým cý la rý, bas ký re sim sa 
nat çý sý, rek lam þir ket le rin de sa nat yö net
me ni, mat baa, ga ze te ve ba sým cý lýk ta 
sa nat da nýþ ma ný ola  rak ça lý þa bi lir ler. 

Gra fik ta sa rým cý la rý nýn ba ðým sýz ça lýþ ma ola nak la rý da var dýr.
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GÜMRÜKÝÞLETME
Bu prog ra mýn ama cý; güm rük, it ha lat ve ih ra cat ko nu sun da ye ter li 

bil gi ye sa hip, do na ným lý, sek tör ih ti ya cý ný kar þý la ma ya yö ne lik, güm rük 
mev zu atý na ha kim, teo rik ve uy gu la ma ya yö ne lik bil gi ler le do na týl mýþ 
ara ka de me in san kay na ðý ye tiþ tir mek tir. 

Gümrük Ýþletme bölümünde Finansal Analiz, Ýktisadi Ceza Hukuku,
Ti ca ri Ýþ let me Hu ku ku, Ulus la ra ra sý Ti ca ret, Güm rük Ka nu nu, Ulus la ra ra sý 
Taþýma veDepolama, Uluslararasý Ticaret Lojistiði ve Ulaþým, Ekonomik
Entegrasyon,GümrükVergiTarifeCetveli,KambiyoRejimiveDýþTicaret,
RiskveSigorta,UluslararasýHukukveABHukukugibiderslerokutulmakta
dýr. Me zun la rý, güm rük mü þa vir yar dým cý sý ola rak ve de va mýn da güm rük 
mü þa vi ri ola rak ça lý þa bil mek te dir.

HAVACILIKYÖNETÝMÝ

Ha va cý lýk Yö ne ti mi prog ra mý nýn ama cý; tüm ha va cý lýk fa ali yet alan la
rýn da (ha va yo lu, ha va ala ný, yer hiz met le ri, kar go, ik ram, vb.) fa ali yet 
gös te ren ha va cý lýk iþ let me le ri nin pa zar la ma, mu ha se be, fi nans man, 
uçuþ ope ras yon, ka li te, em ni yet yö ne ti mi gi bi iþ lev sel alt bö lüm le rin de 
ça   lý   þa bi le cek ni te lik te in san kay na ðý ye tiþ tir mek tir. Ay rý ca adý ge çen 
bö lüm ler de ha len ça lýþ mak ta olan per so ne lin et kin lik ve ve rim li lik le ri ni 
ar  tý ra cak þe kil de do na týl ma la rý ný sað la mak amaç lan mak ta dýr. 

     Ha va ta þý ma cý lý ðý nýn öne mi, özel lik le 
Ýkinci Dünya Savaþý’ndan sonra anlaþýl
ma ya baþ la mýþ týr. Gü nü müz de ise ha va 
ta þý ma cý lý ðý, son de re ce hýz lý bü yü yen 
sek tör ler den bi ri dir. Ha va ta þý ma cý lý ðý 
fa ali yet le ri nin bek le nen fay da yý sað la
ya bil me si ha va cý lýk sis te mi nin em ni yet li, 
gü ven li, et kin ve ve rim li ça lýþ ma sý na 
bað lý dýr. 

    Ha va cý lýk, hýz lý ge li þen eko no mik bir 
fa ali yet ala ný ol mak la bir lik te, yo ðun ile ri 

teknolojikullanýmýnýgerektirmektedir.“Önceemniyet”prensibiyle,faali
yet le rin yü rü tül me si ni gü ven ce al tý na ala bil mek için, ol duk ça de tay lý 
dü zen le me le re sa hip bu sek tör de ça lý þan per so ne lin ni te lik li bir eði tim 
al ma sý son de re ce önem li dir. 
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HUKUK

Hu kuk prog ra mý nýn ama cý; top lum da bi rey le rin bir bir le ri ve dev let le 
iliþ ki le ri ni dü zen le yen ya sa la rýn uy gu lan ma sý sý ra sýn da or ta ya çý ka cak 
an laþ maz lýk la rýn çö zü mü ko nu sun da ça lý þa cak hu kuk çu la rý ye tiþ tir mek ve 
bualandaaraþtýrmayapmaktýr.HukukprogramýndaHukukFelsefesive
Sosyoloji,TürkHukukTarihi,AnayasaHukuku,RomaÖzelHukuku,Medeni
Hukuk,BorçlarHukuku,CezaHukukuveTicaretHukukugibimeslekders
le ri oku tul mak ta dýr. 

HukukFakültesi’ndebaþarýlýolabilmekiçinöðrencininlisedealdýðýFel
se fe ve Türk çe ders le rin de ba þa rý lý ol ma sý bek le nir. Ay rý ca Hu kuk bö lü mü
nü se çe cek öð ren ci le rin üs tün bir aka de mik ye te ne ðe, ik na gü cü ne, 
sað lam bir man týk ve se zi ye sa hip ol ma la rý ge re kir. 

HukukFakültesi’negirmekisteyenlerHukuk’un,sorumluluðuçokfazla
olan bir mes lek ala ný ol du ðu nu, sü rek li ça lýþ ma, oku ma ve araþ týr ma 
gerektirdiðini öncelikle kabul etmelidir. Sabýr ve anlayýþ dabualanda
ba þa rý için ge rek li ni te lik ler dir.
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ÝÇMÝMARLIKVEÇEVRETASARIMI

Bu bö lü mün ama cý; ya þa dý ðý mýz çev re ye du yar lý lý ðý ar tý ra rak, ya ra tý cý, 
çað daþ dü þün ce yi ge liþ ti re rek, tek mo bil ya öl çe ðin den bir çok fonk si yo
nu içe ren kap sam lý iç mekân ta sa rý mý prob lem le ri ne çö züm bu la bi le cek 
ko nu lar da eði tim ve araþ týr ma ya pan ele man lar ye tiþ tir mek tir. 

Bu prog ram da, sa nat ve ta sa rým il ke ve ku ram la rý, in san dav ra nýþ la rý, 
ta ri hi çev re ile il gi li ders ler oku tul mak ta dýr. Bu prog ram da oku mak is te
yen le rin, sa nat sal ye te ne ði nin ön plan da ol ma sý ve çev re ye kar þý du yar
lýkiþilerolmasıgerekmektedir.Bubölümdenmezunolanlar,farklýölçek
ler de ki üre tim ku ru luþ la rýn da, ta sa rým bü ro su, atöl ye, fab ri ka gi bi yer ler de 
gö rev ala bil mek te ya da ken di bü ro ve ya atöl ye le ri ni aça bil mek te dir.

ÝKTÝSADÝVEÝDARÝBÝLÝMLERPROGRAMLARI/
ÝKTÝSADÝVEÝDARÝPROGRAMLAR

 Eko no mi, Ýþ let me, Ulus la ra ra sý Ýliþ ki ler prog ram la rý ný kap sar.
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ÝKTÝSAT

 Bu prog ram la rýn ama cý; tü ke ne bi lir ham mad de ve in san gü cü kay
nak la rý ný top lu mun ih ti ya cý ný kar þý la ma da en kârlý bir bi çim de kul la na rak, 
kay nak la rý ar tý ra cak, mal ve hiz met ler üre te rek bu mal ve hiz met le ri en 
akýl cý yön tem ler bu la rak bö lü þü mü nü ya pa cak ele man lar ye tiþ tir mek tir.

Ýk ti sat ve Eko no mi bö lüm le rin de Te mel Eko no mi ders le ri nin ya nýn da 
Yö ne tim, Hu kuk, Ýþ let me ci lik, Ýs ta tis tik, Ulus la ra ra sý Ýliþ ki ler ve Ma li ye alan
la rý na iliþ kin ders ler de ve ril mek te dir.

Bu alan lar da öð re nim gör mek is te yen le rin aka de mik ye te ne ðe sa hip 
ol ma la rý nýn dý þýn da, sa yý sal dü þün me ye te nek le ri nin de güç lü ol ma sý ge 
rek mek te dir. Ay rý ca alan da ba þa rý lý ol mak için araþ týr ma yap ma yý, öð re
timveidarialanlardaçalýþmayýdasevmekgerekir.Sonyýllardapolitika
ge liþ ti ril me sin de ve üre til me sin de eko no mik olay ve kav ram lar ar tan bir 
oran da önem ka zan mýþ týr. 

     

Özellikle Türkiye ekonomisinde yaþanan geliþmelerle birlikte gerek
özel ge rek ka mu sek tö rün de ik ti sa di/eko no mik araþ týr ma ya ve ri len öne
min art ma sý na pa ra lel ola rak Ýk ti sat ve Eko no mi bö lü mü me zun la rý en 
çok ara nan ele man lar ara sýn da yer al mak ta dýr .
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ÝNSANKAYNAKLARIYÖNETÝMÝ
Bu prog ra mýn ama cý, iþ let me de ça lý þa cak in san gü cü nün sa yý sý ný ve 

ni te li ði ni be lir le yen, ça lý þan la rýn mo ti vas yon ve ve rim li lik le ri nin ar tý rýl ma sý 
için ge rek li ön lem le ri ta sar la yan, iþ let me nin per so nel po li ti ka sý nýn ge liþ ti ril
me si için araþ týr ma ya pan uz man lar ye tiþ tir mek tir. 

Ýn san Kay nak la rý Yö ne ti ci si ol mak is te yen le rin; üst dü zey de ge nel ye 
te ne ðe, dü þün ce le ri ni söz lü ifa de ede bil me gü cü ne sa hip, sos yal bi lim le
re, özel lik le eko no miye ve psi ko lo jiye il gi du yan, in san lar la iyi ile ti þim ku ra
bi len, ik na gü cü yük sek kim se ler ol ma la rý ge rek mek te dir. 

 

Buprogramda,StratejikÝnsanKaynaklarýYönetimi,ÖrgütlerdePerso
nelTedariki,ÝþgörenÜreticileriYönetimi,FinansalYönetim,ÖrgütselDav
ranýþ,ÝþHukuku,YönetimMuhasebesi,ÝletiþimBecerileri,Sosyoloji,Psikolo
ji gi bi ders ler oku tul mak ta dýr. 

Mes le ðin ça lýþ ma alan la rý, çe þit li özel ku rum lar ve ka mu ku ru luþ la rý dýr. 
Özellikleþirketlerinortaveüstkademelerindeihtiyaçduyulanyöneticile
ri se çen, fir ma la rýn po li ti ka ve stra te ji le ri ni be lir le yen ler pro fes yo nel yö ne
tim, da nýþ man lýk ve in san kay nak la rý þir ket le ri dir. Bu þir ket ler in san kay nak
la rý uz ma ný is tih dam et mek te dir ler. Gü nü müz de Ýn san Kay nak la rý Uz man
lý ðý kav ra mý bü yük fir ma lar da ta nýn mak ta ve yer leþ mek te dir. Bu alan da 
ye tiþ miþ ele man az olup, ih ti yaç ise gi de rek art mak ta dýr. Ýþ yer le ri ge nel
lik le ya ban cý dil ve bil gi sa yar bi len ele man la rý ter cih et mek te dir ler.
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ÝSLAMİKTİSADİVEFİNANS

Türkiye’deoldukçayenibirbölümdür.Amaçolarakyaygýniktisatte
ori si ve ik ti sa dýn gün cel me se le le ri ne ha kim ola rak, var olan ik ti sat bi lim
le ri ne al ter na tif ba kýþ açý sý ka zan dýr mak, özel lik le Ýs lam dün ya sý na ye ni 
öne ri ler ve çö züm ler bul mak týr.  Ay ný za man da bu alan da hem teo rik 
hem pra tik ola rak su num lar da bu lu nup, Ýs lam Eko no mi si nin ta ri hi ne,  
mo dern za man lar da ve gü nü mü ze ka dar ki sü re ci ne ha kim ol ma la rý ný 
sað la mak týr. 

Bölümde; Ýs lam Ýk ti sat Dü þün ce si, Ýs lam Eko no mi si nin Te mel le ri, Ýs lam 
ÝktisatTarihi, ÝslamiFinansveBankacýlýkbazýönemlidersleridir.Bölümün
ge nel ama cý Ka tý lým ban ka cý lý ðýn ka li fi ye ele man ih ti ya cý ný kar þý la mak 
ol du ðun dan bu bö lüm den me zun olan öð ren ci ler Ka tý lým ban ka la rýnda, 
aka de mik ala nýn il gi li sa ha la rýn da iþ bu la bi lir ler. 

Me zun lar ik ti sat üze ri ne teo rik ve pra tik bil gi le re sa hip ol du ðun dan 
ba kan lýk lar, dev let ve özel sek tö re ait ban ka lar, yer li ve ulus la ra ra sý þir ket
ler de de ça lý þa bi lir ler.

ÝÞ LET ME 
     Ýþ let me prog ra mý nýn ama cý; ka mu ya 
da özel sek tör ku ru luþ la rýn da, üre ti min 
da ha ve rim li bir bi çim de ya pý la bil me si 
için plan la ma, yö net me ve de net le me 
ko nu la rýn da eði tim al mýþ yö ne ti ci ler ye 
tiþ tir mek tir.

Ürün ka li te si nin ve üre ti min ar tý rýl ma sý, 
ürün le rin sa týþ pla ný nýn ya pýl ma sý, ku ru ma 
pa ra sal kay nak sað la mak, en uy gun ki þi
le ri iþe al mak iþ let me ci nin gö rev le ri ara
sýn da dýr. Bu prog ram da Yö ne tim ve 
Organizasyon,SayýsalYöntemler,Muha
sebeFinansman,ÜretimYönetimivePa
zarlamaAnabilimDallarý’ndaeðitimve
ril mek te dir. 
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Bu bö lüm de, Ma te ma tik, Ýk ti sa da Gi riþ, Ýþ let me Yö ne ti mi ne Gi riþ, Hu ku
ka Gi riþ, Ýþ let me Eko no mi si, Dav ra nýþ Bi lim le ri, Te mel Bil gi sa yar Bi lim le ri, 
Matematiksel Ýstatistik, MikroMakro Ýktisat, Yönetim ve Organizasyon,
Pazarlama Ýlkeleri, Örgütsel Davranýþ, Araþtýrma Yöntemleri, Yöneylem
Araþ týr ma sý, Al go rit ma ve Ya zý lým Dil le ri, Pa zar la ma Yö ne ti mi, Üre tim 
Yö ne ti mi, Mu ha se be De ne ti mi, Ýn san Kay nak la rý Yö ne ti mi, Ýþ Hu ku ku gi bi 
ders ler oku tul mak ta dýr. 

Bu prog ram da oku mak is te yen le rin, ge nel aka de mik ye te ne ðe ve 
sa yý sal dü þün me ye te ne ði ne sa hip ol ma la rý, ma te ma tik, sos yo lo ji ve psi
ko lo jiye il gi li, gö rev ge re ði in san lar la ile ti þim ha lin de olun ma sý ne de niy le 
sa býr lý, an la yýþ lý, sö zel ifa de gü cü ne sa hip, in san lar la ile ti þim den hoþ la nan 
kim se ler ol ma la rý ge re kir. Me zun lar ka mu ve özel sek tör de iþ bu la bi lir ler.

KA MU YÖ NE TÝ MÝ

Ka mu Yö ne ti mi prog ra mý nýn ama cý; dev let teþ ki la tý nýn çe þit li ka de me
le rin de sis te min eko no mik ve sos yal yön den ge liþ me sin den so rum lu ele
man la rý ye tiþ tir mek ve bu ko nu da araþ týr ma yap mak týr.

Bölümde,SiyasalveToplumsalKavramlar,SiyasetSosyolojisi,Siyaset
Psikolojisi, Bürokrasi veÖrgütKuramlarý, TürkiyeSiyasalve Ýktisadi Tarihi,
Hu kuk gi bi ders ler oku tul mak ta dýr. Ka mu Yö ne ti mi bö lü mü nü ter cih ede
cek le rin dü þün ce le ri ni ya zý lý ve söz lü ola rak ifa de ede bil me le ri, ay rý ca 
sos yo lo ji, psi ko lo ji, ta rih ko nu la rý na me rak lý ol ma la rý ge rek mek te dir.

Ka mu Yö ne ti mi ni bi ti ren ler Tür ki ye bü rok ra si si nin bir çok ka de me sin de 
ça lý þa bi le cek le ri gi bi özel sek tör de or ta ve üst ka de me yö ne ti ci lik, ka mu
da ve özel ke sim de ban ka cý lýk ya pa bi lir ler.
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KLASÝKARKEOLOJÝ

   

Ege uy gar lý ðýn da Mi nos ve Myken kül tür le ri nin ta ný týl ma sý ile baþ la
makta ve Roma Çaðý sonuna kadar sürdürülmektedir. Anadolu’daki
ar ke olo jik ka lýn tý la ra aðýr lýk ve ri le rek, es ki ça ðýn mi mar lýk, hey kel traþ lýk, 
ke ra mik, sik ke ve di ðer kü çük bu lun tu la rý ele alýn mak ta dýr. 

Es ki Yu nan ca ve Nü miz ma tik zo run lu ders ler ara sýn da yer al mak ta 
olup, ile ri de yük sek li sans ve dok to ra ya pa cak lar için bu dersler önem 
ta þýr. Yaz ay la rýn da ka zý ve bi lim sel araþ týr ma lar sür dü rü lür.

KUYUMCULUKVEMÜCEVHERTASARIMI

Ku yum cu luk sek tö rü ve mü cev her ta sa rý mý ül ke miz de kül tür eko no mi
sinidöndürenönemliveeneskiçarklararasýndayeralmaktadýr.Sektör,
eko no mik ge liþ me ye olan kat ký sý nýn ya ný sý ra, ya ra tý cý lý ðýn ge liþ me si ne 
ön cü lük et mek te ve kök lü bir üre timta sa rým kül tü rü nün de vam lý lý ðý ný sað
la mak ba ký mýn dan önem li rol ler üst len mek te dir. Bu sek tör son yýl lar da en 
hýz lý ge li þen sek tör ler den bi ri dir. 
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Ku yum cu luk ve Mü cev her Ta sa rý mý ala nýn da, sek tö rün ih ti yaç duy du
ðu; bi lim sel, tek nik, ta sa rým ve uy gu la ma yön le rin den iyi ye tiþ miþ, ni te lik li 
in san gü cü nün kar þý la na bil me si için üni ver si te le re bü yük gö rev düþ mek
te dir. Ül ke miz de ku yum cu luk ve mü cev her ta sa rý mý sek tö rü nün ih ti ya cý 
olan ni te lik li iþ gü cü, sa de ce üni ver si te le rin önli sans prog ram la rýn dan 
me zun olan ara ela man lar ta ra fýn dan kar þý lan ma ya ça lý þýl mak ta dýr. Bu 
se bep le; ku yum cu luk ve mü cev her ta sa rý mý ala nýn da ge li þen tek no lo ji ye 
pa ra lel ola rak, bu alan da ki ye ni lik le ri ta kip ede bi le cek li sans ve li san süs tü 
dü ze yin de eði tim al mýþ bi rey le rin ye tiþ ti ril me si önem li gö rül mek te dir.

Bu programda; Sanat Tarihi, Uygarlýk Tarihi, Temel Tasarým, Desen,
Sanat Kavramlarýna Giriþ, Kuyumculuk Temel Teknikleri, Tasarým Tarihi,
Tek nik Çi zim, Mü cev her ve Ak se su ar Uy gu la ma la rý, Mo del Ta sa rý mý, Türk 
Sanatý,KuyumculukMalzemeBilgisi,MeslekiMatematik,BilgisayarDes
tekliTasarým,ÇaðdaþSanat,SanatlarArasýEtkileþimgibiderslerokutul
mak ta dýr.

Bö lüm me zun la rý nýn bir stüd yo ku yum cu su ola rak ken di atöl ye le ri ni 
aç ma ya da ku yum cu luk sek tö rün de, üre ti min fark lý alan la rýn da ve 
dü zey ler de so rum lu luk üst le ne bil me fýr sat la rý bu lun mak ta dýr.

Ken di alan la rýn da ya da sa nat ve ta sa rým la il gi li di sip lin ler de aka de
mik ça lýþ ma la rý ný ta mam la yan öð ren ci ler, yük se köð re tim ku rum la rýn da 
aka de mis yen ola rak ça lý þa bil mek te, ay rý ca eði tim for mas yo nu ala rak 
öð ret men ola bil mek te dir ler.
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KÜL TÜR VAR LIK LA RI NI KO RU MA VE ONA RIM

Ül ke miz çe þit li ta rih sel sü reç le re ait çok sa yý da ta þý nýr ve ta þýn maz kül
türvarlýðýnasahiptir.SözkonusukültürmirasýnýnönemlibirkýsmýArkeoloji
biliminin faaliyetleri sonucu gün ýþýðýna çýkarýlmýþtýr. Arkeoloji ve Sanat
Ta ri hi açý sýn dan in ce le me le ri ta mam la nan kül tür var lýk la rýn dan ta þý nýr 
olan lar oluþ tu ru lan mü ze ler de, ta þýn maz lar ise bu lun duk la rý ören yer le rin
de me rak lý la rý için teþ hi re su nul muþ tur. An cak gün geç tik çe, söz ko nu su 
ta ri hi eser ve anýt lar ser gi len dik le ri or tam lar da bo zul ma la ra ma ruz kal
mak ta dýr lar. 

Yüz yýl lar ve hat ta bin yýl lar ca top rak al týn da ki sta bil ko þul la ra uyum 
sað la ya rak, gü nü mü ze ko ru na ge len bu de ðer le ri miz, or ta ya çý ka rýl dýk la
rý an dan iti ba ren ye ni ko þul la rý na uyum sað la ya ma mak ta ve bu nok ta da 
bir yok oluþ sü re ci baþ la mak ta dýr. 

Arkeoloji,SanatTarihigibialanlardanyetiþenuzmanlarýntekbaþlarý
na ça re siz kal dýk la rý bu olum suz du rum kar þý sýn da, en doð ru bi lim sel 
mü da ha le nin ya pýl ma sý ný sað la ya cak uz man lar ye tiþ ti re rek; kül tür var lýk
la rý nýn mev cut bo zul ma du rum la rý nýn de ðer len di ril me si, eser ana liz le ri nin 
ya pýl ma sý, en ide al sak la ma ve ko ru ma ko þul la rý nýn be lir len me si, öz gün 
eser ya pý sý na ve ev ren sel etik le re uy gun ko ru ma ve ona rým mal ze me le ri
nin tes pi ti ve ge liþ ti ril me si, uy gu la na bi lir ko ru ma pro je le ri nin ha zýr lan ma sý 
gibikonularKültürVarlýklarýnýKorumaveOnarýmprogramýnýnanakapsa
mý ný oluþ tur mak ta dýr.



2021 MESLEKLER REHBERİ

127 “Eğitim ciddi kurumların işidir”

KÜRESELSÝYASETVEULUSLARARASIÝLÝÞKÝLER

Glo bal leþ me, özel lik le so ðuk sa va þýn bi ti mi ni ta kip eden dö nem de 
tüm dün ya da bas kýn bir sü reç ola rak et ki si ni gös ter mek te dir. Gü nü müz
de çok kar ma þýk bir sos yal iliþ ki ler aðý ný da or ta ya çý ka ran bu sü re cin ulu
sal ve ulus la ra ra sý bo yut la rý nýn, ko nu nun di sip lin lerara sý ni te li ðin de ön 
pla na çý ka ra rak li sans dü ze yin de prog ram la na rak, öð ren ci le re ak ta rýl
ma sý ge re ði açýk týr.

ABD’debulunduklarýsüreiçindeöðrencilerküreselpolitikadabelirle
yi ci bir ak tör olan bu ül ke nin si ya si sis te mi ni ve ka rar me ka niz ma la rý ný 
ya kýn dan ta ný ya cak, Ame ri kan dýþ po li ti ka sý nýn olu þum sü re ci ni an la ma 
ve de ðer len dir me ye te nek le ri ni ka za na cak týr.  

Bu bö lüm de oku tu lan ders ler içe rik le ri iti ba riy le Ulus la ra ra sý Ýliþ ki ler ve 
Siyaset Bilimi ve KamuYönetimibölümlerindehalen verilenderslerden
fark lý ol ma yan ders ler dir ve mev cut prog ram lar da ki sý ra la ma ve yer le rin
den ay ný ve ya fark lý ko num lar da ve ri le bi lir. (Dün ya Ta ri hi, Po li ti ka ya Gi riþ, 
Kü re sel Po li ti ka yý An la ma, Top lum ve Kül tür, En for mas yon Tek no lo ji si, Eko
no mi ve dün ya ta ri hi ne, po li ti ka sý na iliþ kin ders ler).

Kü re sel ve Ulus la ra ra sý Ýliþ ki ler prog ra mý na gir mek is te yen le rin dü þün
ce le ri ni söz lü ve ya zý lý ola rak et kin bir bi çim de ak ta ra bi len, ta rih, sos yo lo
ji, psi ko lo ji, hu kuk gi bi alan la ra il gi du yan, in san iliþ ki le rin de ba þa rý lý ki þi ler 
ol ma sý bek le nir.
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LOJÝSTÝKYÖNETÝMÝ

Bu eði ti min ama cý; fonk si yon la rýn, bi le þen le rin ve yön tem le rin açýk la
na rak tüm lo jis tik fa ali yet le rin da ha et kin ve ve rim li ya pýl ma sý nýn sað lan
masýveTürkiyeLojistiksektörününkalifiyeelamanihtiyacýnýnkarþýlanma
sý dýr. Bö lüm de Eko no mi ye Gi riþ, Mu ha se be, Bil gi sa yar, Ýh ra cat ve Ýt ha lat, 
Ti ca ret Hu ku ku, Ýs ta tis tik, Pro je Plan ma ve Yö ne ti mi gi bi ders ler oku tul
mak ta dýr. Me zun lar, tüm ka mu ve özel ku ru luþ la rýn ulu sal ve ulus la ra ra sý 
sek tör le rin çe þit li ka de me le rin de gö rev ala bil mek te dir .

MA LÝ YE 

Ma li ye prog ra mýn da amaç; ge rek ka mu da ge rek se özel sek tör de 
ma li ko nu lar la il gi li so run la ra bi lim sel yön tem ler le, ge rek li çö züm le ri üre te
cek ele man la rý ye tiþ tir mek tir. Bu prog ram da, Ma li ye, Ver gi, Mu ha se be, 
Ekonomi,Ýstatistik,Matematik,Hukuk,VergiSistemi,Bütçe,MaliYargýgibi
ders ler oku tul mak ta dýr.

Bu bö lüm de öð re nim gör mek is te yen ler, aka de mik ye te nek, sa yý sal 
dü þün me ye te ne ði, dü zen li lik, sa býr, dik kat, ay rýn tý lar la uð raþ mak tan hoþ
lan ma, doð ru ka rar ve re bil me, ka ra rýn uy gu la nýr lý ðý ný iz le me gi bi özel lik le
re sa hip ol ma la rý ge rek mek te dir. Ma li ye bö lü mü me zun la rý ka mu da, 
ban        ka lar da ve özel sek tör de iþ bu la bi lir ler. Ýs te yen ler bü ro aça rak ba 
ðým sýz ça lý þa bi lir.
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MODATASARIMI

Mo da Ta sa rý mý, ha zýr gi yim ve mo da sek tö rü ne çað daþ, ya ra tý cý ve 
öz gün ta sa rým lar üre te bi len ön cü fi kir sa hi bi bi rey ler ye tiþ tir me yi he def le
mek te dir. Bu bö lü mü oku ya cak bi rey ler kül tü rel, sa nat sal ve tek nik açý
dan ken di ni ye tiþ tir me yi he def le yen bi rey ler ol ma lý dýr lar.

Me zun lar, ha zýr gi yim ve ak se su ar iþ let me le ri nin ya ný sý ra ken di aç týk
la rý iþ yer le rin de ça lý þa bil mek te dir ler. Teks til Ta sa rým prog ra mý nýn ama cý 
teks til sek tö rü ne “Teks til Ta sa rým ve Üre tim ci si” (do ku ma, ör me, bas ký ve 
ge le nek sel yü zey ta sa rým cý sý ve üre tim ci si) ye tiþ tir mek. Bu eði tim he de fi
ne ula þýr ken ta ri hi do ku yu ko ru mak, dün ya da ki ge liþ me le re uyum sað la
mak ve il gi li sek tör ge liþ me le ri ne uyum sað la ya rak iþ bir lik çi ça lýþ ma pren
siplerinibenimsemekönemkazanmaktadır.



2021 MESLEKLER REHBERİ

130 “Eğitim ciddi kurumların işidir”

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanýmý, Türk SüslemeMotifleri, Lif Teknolojisi,
Teks til Ta ri hi, Ýp lik Tek no lo ji si, Tek nik Çi zim, Ge nel Ýþ let me, Teks til Kim ya sý, 
DokusuzYüzeyUygulamalarý,TekstilMakineleri ÝkonografiveSemboller,
GelenekselBaskýTeknikleri,ÖrmeUygulamalarý,DokumaTeknolojisi,Üre
tim Ma li yet He sap la ma, Pa zar la ma, Ýç Mekân, De ko ras yon Teks til le ri 
Tasarýmý,Giriþimcilik,ÜretimOrganizasyonvePlanlamaprogramdaoku
tu lan ders ler ara sýn da dýr. 

Me zun lar, teks til iþ let me le ri nin do ku ma, ör me, bas ký ve de sen ta sa rým 
departmanlarýnda, müþteri temsilciliklerinde, ARGE birimlerinde, gele
nek sel do ku ma, ör me, bas ký ve de sen alan la rýn da ka mu ve özel ku rum 
ve ku ru luþ lar da ta sa rým cý ola rak ça lý þa bi lir, tez siz yük sek li sans ya pa rak 
ilgili Mesleki Teknik Orta Öðretim Kurumlarýnda tekstil tasarýmý, örme,
do ku ma, bas ký vb. bö lüm ler de öð ret men ola rak gö rev ala bi lir ler.

MUHASEBEVEDENETÝM

Mu ha se be ve De ne tim uz man la rý fi nan sal ka yýt la rý dü zen ler ve de net
lerler.Finansalkayýtlarýnyasalarauygunluðunugözetirler.Finansalfaali
yet le ri de ðer len di re rek ku ru lu þun et kin fa ali yet gös ter me si ni sað lar lar.  
Mu    ha se be ve De ne tim me zun la rý ça lýþ týk la rý ku rum la ra bað lý ola rak uz 
man lýk la rý ný be lir li alan lar da de rin leþ ti ri le bi lir ler: risk yö ne ti mi ve ya kul la ný
lan bil gi le rin gü ve ni lir li ði ni sað la ma gi bi. Me zun lar yer li ve ya ban cý þir ket
le rin ma li iþ ler, fi nan sal ra por la ma, iç de ne tim, iç kon trol ve ha zi ne de 
part man la rý, ma li mü þa vir lik þir ket le ri, de ne tim þir ket le ri, de ðer le me þir ket
le ri, ban ka lar, ara cý ku rum lar, da nýþ man lýk þir ket le rin de ça lý þa bil dik le ri gi bi 
ka mu sek tö rün de de iþ bu la bi lir ler.



2021 MESLEKLER REHBERİ

131 “Eğitim ciddi kurumların işidir”

MUHASEBEVEFÝNANSYÖNETÝMÝ

Gü nü müz de iþ let me le rin ve ku rum la rýn ba þa rý sý ve kârlý lý ðý nýn art ma sý 
et kin bir fi nans yö ne ti mi ile ola nak lý dýr. Ýþ let me ler de mey da na ge len 
fi nan sal olay la rýn il gi li le re gü ve ni lir ve doð ru bil gi ler ile ak ta rýl ma sý ve 
ka mu yu ay dýn lat ma fonk si yo nu nun ye ri ne ge ti ril me si ne du yu lan ih ti yaç, 
mu ha se be ye ve ri len öne mi ar týr mak ta dýr. 

Bu gereksinmeden dolayý Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü,
ka mu ku rum la rý ve özel sek tör iþ let me le rin de gö rev ya pa cak mu ha se be 
ve fi nans ko nu la rýn da ye ter li mes le ki eh li ye te sa hip, li san bi len, uy gu la ma 
de ne yi mi ka zan dý rýl mýþ uz man ki þi le ri ye tiþ tir me yi amaç la mak ta dýr. 

MuhasebeveFinansYönetimibölümünde,Matematik, Ýþletme,Mu
hasebeÝlkeleri,Ekonomi,Bilgisayar,Ýstatistik,FinansalMuhasebe,Maliyet
Muhasebesi,FinansalTabloAnalizi,MuhasebeDenetimi,ÝhtisasMuhase
beleri, Vergi Hukuku, YönetimMuhasebesi, Denetim, Para ve Finansal
Kurumlar,ÝþletmeFinansý,UluslararasýFinans,PortföyYönetimigibidersler
oku tul mak ta dýr. 

MuhasebeveFinansYönetimibölümündeokumakisteyenlerinsayý
sal dü þün me ye te ne ði nin ya ný sý ra, eko no mi ye il gi duy ma sý ge re kir. Me 
zun lar, ka mu ku rum la rýn da ve özel sek tör iþ let me le ri nin ma li ve fi nans 
bö lüm le rin de ça lý þa bil mek te dir. Ay rý ca ba ðým sýz ola rak ser best mu ha se
be ci ve ma li mü þa vir lik un va ný da ala bi lir ler.
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 MÜ ZE CÝ LÝK

Bölümünamacý;Türkiye’degereksinimduyulanhertürmüzeveözel
mü ze ler, sa nat ga le ri si, es ki eser ko lek si yo nu ser gi si, sa nat nes ne le ri ve 
es ki eser ler le il gi li mü za ye de ku rum la rý için ge rek li olan do na ným da ve 
bil gi de ele man lar ye tiþ tir mek tir. Ko nu edi len baþ lýk lar da ki ku rum la rýn sa yý
sý yýl dan yý la gi de rek art mak ta dýr. Bun la rýn yö ne tim le ri ve ser gi le me, 
de po la ma, kay det me, tas nif et me, ta ným la ma, ko ru ma ve ya sal yü küm
lü lük le ri teþ his et me gi bi ko nu lar da ye tiþ miþ ele man ge rek si nim le ri var dýr. 
Sözkonusualan,arkeolojikkazývebenzeriaraþtýrmakonularýnýndýþýnda;
özet le der le me, ko ru ma, tas nif et me, ser gi le me ve kül tür iliþ ki le ri ni dü zen
le me baþ lý ðý ile ta ným la na bi le cek özel bir alan dýr.

Mü ze ci lik bö lü mün den me zun ola cak öð ren ci ler aka de mik ça lýþ ma
lar dý þýn da mü ze kur ma, mü ze ler de bö lüm ler oluþ tur ma, ta sa rým, ser gi le
me ve mü ze ci lik eði tim se mi ner le ri et kin lik le ri yü rü te bi le cek bil gi ve be ce
ri ye sa hip ola cak lar dýr. Dev let mü ze le ri dý þýn da özel mü ze ler ile son yýl lar
da gi de rek yay gýn la þan sa nal mü ze ci lik uy gu la ma la rý da me zun öð ren
ci le re ye ni ça lýþ ma alan la rý ya ra ta rak ül ke mü ze ci li ði ne kat ký da bu lu na
caktýr. Türkiye’de müzecilik alanýnda var olan açýk günümüze kadar
yalnýzcaArkeoloji ve Sanat Tarihimezunlarý ile kapatýlmaya çalýþýlýrken
Mü ze ci lik bö lü mü nün açýl ma sý ile ger çek kim li ði ne ka vu þa cak týr. 

Me zun lar ge le cek te ye ni ku ru la cak mü ze le rin pro je len dir me sin de ve 
olu þu mun da fark lý lýk ya ra ta cak týr.

ORGANÝKTARIMÝÞLETMECÝLÝÐÝ

Organik Tarým Ýþletmeciliði bölümü; organik tarým alanýnda bilimsel
yön   tem ler le ça lý þa bi le cek, top lu ma sað lýk lý gý da lar te mi ni ve bun la rý 
tü ket me ola na ðý sað la ya bi le cek, biogü ven lik ve bioçe þit li lik öne mi ni 
kav ra mýþ, dün ya da or ga nik ta rým ko nu sun da ki ye ni yak la þým la ra uyum 
sað la ya bi le cek, pa zar la ma, üre tim ve iþ le tme ko nu la rýn da bil gi sa hi bi 
olan gi ri þim cita rým cý lar ye tiþ tir me yi he def le mek te dir.

Bu prog ra mý bi ti ren ler ta rým iþ let me le rin de, dev le te ait la bo ra tu var, 
iþletme,arazigibialanlardauzmanolarakgörevyaparlar.Özelgiriþimci
le rin se ra la rý, iþ let me le ri, ara zi ve bað, bah çe le rin de uz man ola rak, be le
di ye le re ait ku ru luþ lar da iþ imkâný bu la bi lir ler. Ay rý ca ken di le ri de bu iþ le ri 
bað lý ol mak sý zýn bil gi ve be ce ri le riy le ya pa bi lir ler.
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OTEL YÖ NE TÝ CÝ LÝ ÐÝ

OtelYöneticiliðiprogramý,konaklamaveyiyecekiçeceksektörlerin
de ulu sal ve ulus la ra ra sý alan da üst dü zey yö ne ti ci lik ro lü üst le ne bi le cek 
ve ken di gi ri þim le ri ni oluþ tu ra bi le cek et kin li der ler ye tiþ tir me yi he def le
mek te dir. 

 

Bu prog ram da öð ren ci ler, oda lar yö ne ti mi, yi ye cek ve içe cek hiz
met le ri gi bi uy gu la ma alan la rý hak kýn da sa de ce teo rik bil gi ler edin mek le 
kal ma yýp, in te rak tif si mü las yon me tod la rý ile iþ ha ya tý na ha zýr la na cak lar
dýr. Uy gu la ma alan la rý fark lý iç mi ma ri yak la þým la rý ser gi le yen otel oda la
rý ný, ön bü ro ve re zer vas yon ala ný ný, yi ye cek üre ti mi la bo ra tu var la rý ný, 
uy gu la ma res to ra ný ve uy gu la ma mut fak la rý ný içer mek te dir. 

Bu nun ya ný sý ra te sis zi ya ret le ri, li der fir ma lar dan mi sa fir ko nuþ ma cý lar 
ve ulus la ra ra sý va ka ça lýþ ma la rý ile sek tö rel bil gi le ri ni de rin leþ ti re cek ler dir. 
Bölümde;TurizmEndüstrisi,YiyecekveÝçecekYönetimi,OtelÝþletmeciliði,
YiyecekÜretimiveSatýnAlma,Beslenme,HijyenveKorunma,OtelYöne
timiMuhasebesi,Finans,OtelcilikteLiderlik,OtelcilikHizmetTasarýmýgibi
ders ler oku tul mak ta dýr.



2021 MESLEKLER REHBERİ

134 “Eğitim ciddi kurumların işidir”

PA ZAR LA MA

Pa zar la ma prog ra mý nýn ama cý, ürün le rin sý nýf lan dý rýl ma sý, stan dart laþ
tý rýl ma sý, pa zar lan ma sý, sa tý þý ve sa týn alýn ma sý, nak li ye si de po lan ma sý gi bi 
ko nu lar da ih ti yaç du yu lan sa týþ ele man la rý ný ye tiþ tir mek tir. Me zun lar, 
bü tün ku ru luþ lar da, pa zar la ma prog ram cý sý, pa zar la ma araþ týr ma cý sý ola
rak ça lý þa bi lir ler. Pa zar la ma prog ra mýn da Ma te ma tik, Ýs ta tis tik, Ma li ye, 
Ýktisat, Hukuk, Bilgisayar gibi temel dersler yanýnda Reklamcýlýk, Kalite
KontrolüveStandardizasyongibimeslekdersleriokutulur.Buprograma
gir mek is te yen le rin eko no mi, sos yo lo ji, psi ko lo ji, ti ca ret hu ku ku, mu ha se
be, ma li ye ve ver gi ko nu la rý na il gi duy ma sý ve bu ko nu lar da ba þa rý lý 
ol ma sý bek le nir. 

Ay rý ca iþ ve ti ca ret ha ya týn da ba þa rý lý ola bil mek için in san lar la iþ bir li ði 
yap ma yý, halk la iliþ ki kur ma yý iyi bil mek ge re kir. Me zun lar, sa týþ ele ma ný, 
pa zar la ma prog ram cý sý, pa zar la ma araþ týr ma cý sý ola rak ça lý þa bi lir ler.
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PROTOHÝSTORYAVEÖNASYAARKEOLOJÝSÝ

ProtohistoryaveÖnAsyaArkeolojisibölümündedahaçokAnadolu,
Me zo po tam ya ve Ýran böl ge le ri nin ta rih ön ce si dö nem le ri ne iliþ kin ders ler 
verilmektedir.Sözkonusudersler,insanaaitilkkültürelmalzemeninorta
ya çýk tý ðý Pa le oli tik Dö nem iti ba riy le baþ la mak ta, Ne oli tik, Kal ko li tik, Tunç 
ve De mir Çað la rý da kap sa mý na al mak ta dýr.

Prog ram da Kla sik Ar ke olo ji, Pa le otik Yer le þim Bi çim le ri, Me zo po tam ya 
veÖnasyaArkeolojisi,ArkaikDevirMimarlýðý,KazýTeknikleriResimFresk
Mo za ik gi bi ders ler ve ri lir. Me zun lar il gi li ka mu ku rum la rýn da ve özel sek
tör de iþ bu la bi lir ler.
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PSÝKOLOJÝ

Psi ko lo ji bö lü mün de, in san dav ra nýþ la rý nýn göz lem ve de ney yön tem
le ri ni kul la na rak bi lim sel bir bi çim de in ce len me si ve ne den le ri nin or ta ya 
çý ka rýl ma sý ko nu la rýn da eði tim ve araþ týr ma ya pý lýr.

Bubölümde,Ýstatistik,SosyalPsikoloji,PsikolojiyeGiriþ,ÖðrenmePsiko
lo ji si, Eði tim Psi ko lo ji si, Ço cuk Psi ko lo ji si, Ye tiþ kin Psi ko lo ji si, De ney sel Psi ko
lo ji, Çað daþ Psi ko lo ji Akým la rý, Ge li þim Psi ko lo ji si, Psi ko lo jik Test ler, Al gý ve 
Bi linç, Zekâ, Ki þi lik, Anor mal Dav ra nýþ lar, Hay van Psi ko lo ji si gi bi ders ler 
oku tul mak ta dýr.

Psi ko log ol mak is te yen ki þi ler, ile ti þim be ce ri si olan, aka de mik ye te ne
ðe sa hip, bi lim sel me ra ký olan, sos yal bi lim ler le il gi li araþ týr ma yap mak tan 
hoþlanan sabýrlý kiþiler olmalýdýr. Bu bölümden mezun olanlar Saðlýk
Bakanlýðý’naveyaÜniversitelerebaðlýhastanelerde,ruhsaðlýðýmerkez
le rin de, kreþ ve ço cuk ba ký mev le rin de, hu zu rev le rin de, ço cuk ýs lah ev le
rinde, Rehberlik Araþtýrma Merkezlerinde, okullarda, özel kuruluþlarýn
in san kay nak la rý bö lüm le rin de ça lý þa bi lir ler. 
 



2021 MESLEKLER REHBERİ

137 “Eğitim ciddi kurumların işidir”

REHBERLÝKVEPSÝKOLOJÝKDANIÞMANLIK

Rehberlik vePsikolojikDanýþmanlýkprogramýnýnamacý;bireylereen
üst dü zey de ge liþ me or ta mý sað la ma, ken di le ri ni ge liþ ti re bi le cek le ri eði
tim prog ram la rý na ve mes lek le re yö nel me le ri ne yar dým cý ol ma ko nu sun
da ça lý þa cak ele man la rý ye tiþ tir mek ve bu alan da eði tim yap mak týr.

BuprogramdaPsikolojiyeGiriþ,EðitimBilimineGiriþ,EðitimSosyolojisi,
ÖðrenmePsikolojisi,ÇocuklukGençlikYetiþkinlik Psikolojisi,Mesleki Reh
ber lik gi bi ders ler oku tul mak ta ve uy gu la ma lar yap tý rýl mak ta dýr.

Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk programýna girmek isteyenlerin
sos yal bi lim le re özel lik le psi ko lo ji ye il gi li, sa býr lý, din le me si ni bi len, baþ ka la
rý ný ol duk la rý gi bi ka bul eden kim se ler ol ma la rý ge re kir. 

Bu bölümü bitirenlerden Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý resmi temel
eði tim ku rum la rýn da ça lýþ mak is te yen ler dev let me mur lu ðu sý na vý na gi rip 
ye ter li pu aný al mak zo run da dýr. 

Ay rý ca me zun lar özel okul lar ve ya özel eði tim ku rum la rýn da ça lý þa bi
le cek le ri gi bi in san kay nak la rý þir ket le rin de ça lý þa bi lir ler.
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REKREASYON

Rekreasyon;günümüzinsanýnýnönemlibirsaðlýkriskisayýlan“hareket
siz li ðin” spor ve açýk alan et kin lik le ri ile ön len me si, her yaþ ta ki in sa nýn 
be den sel, zi hin sel ve sos yal ge li þi mi ne kat ký sý; ai le, böl ge ve ül ke eko no
mi si ne kat ký sý, tu rizm ve spor et kin lik le ri ile ül ke mi zin ta ný tý mý ve ulu sal ge lir 
sað la ma kat ký sý ba ký mýn dan önem li bir ye re sa hip tir.

Rekreasyon bölümü eðitim programýnýn genel amacý; hareketliliðe
uyum sað la ya bi le cek be den sel ye ter li lik te, ile ti þim be ce ri le ri güç lü, çað
daþ, tek no lo jik ge liþ me le ri ta kip eden özel lik le re sa hip “rek re as yon li der
le ri” ye tiþ tir mek tir. Bu prog ram da oku tu lan ders ler Te mel Bil gi Tek no lo ji le ri 
Kullanýmý,BireyselSporlar,Anatomi,EðitselOyunlarTeorivePratiði,Güzel
KonuþmaveDiksiyon,RitimEðitimi,Voleybol,Atletizim,Yüzme,Basketbol,
Hentbol, Egzersiz Fizyolojisi, Fiziksel Aktivite ve Beslenme, Binicilik, Ýzcilik,
Kampçýlýk,SosyalPsikoloji,ÇatýþmaveStresYönetimi,Animasyon,Temel
Fotoðrafçýlýk,EðlencePazarlamasý,Giriþimcilik,SporTurizmi.

Bu prog ra mý bi ti ren ler ulus la ra ra sý otel iþ let me le ri, ta til köy le ri res mi ve 
özel eði tim ku rum la rý, yük sek öð re tim ku rum la rý, spor, sa nat ve kül tü rel 
fa ali yet ler de bu lu nan özel ku ru luþ lar, spor mer kez le ri ve ku lüp ler, ye rel 
yö ne tim ler, en düs tri yel ku ru luþ lar, tu rizm le il gi li ku rum ve ku ru luþ lartu rist 
bü ro la rý, yaz kamp la rý, mil li park lar ve eð len ce park la rýn da ça lý þa bi lir ler.
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SAÐLIKYÖNETÝMÝ

 Saðlýk Yönetimi bölümünün amacý,
sað  lýk sis te mi nin amaç la rý nýn ger çek leþ ti ril
me si ne yö ne lik ola rak plan la ma, ör güt le
me, yü rüt me, ko or di nas yon ve de ne tim 
fonk si yon la rý na iliþ kin kav ram, il ke, ku ram, 
mo del ve tek nik le rin sis te ma tik ve bi linç li bir 
þe kil de uy gu lan ma sý bil gi ve be ce ri si ne 
sa hip, ulus la ra ra sý ni te lik te sað lýk yö ne ti ci le
ri ni ye tiþ tir mek ve sað lýk ku rum la rý yö ne ti mi 
ala nýn da yü rü tü le cek araþ týr ma lar la, bi lim
sel bil gi bi ri ki mi ne kat ký da bu lun mak týr.

Bölümde,SaðlýkEsaslarýPolitikalarý,TýbbiTerminoloji,HastalýklarBilgisi,
Eko no mi, Mu ha se be, Ýþ let me, Ma te ma tik gi bi ders ler oku tul mak ta dýr. 
Bö lüm me zun la rý, ka mu ve özel sek tö re ait sað lýk ku rum la rýn da ça lý þa bi lir
ler.

 
SANATVESOSYALBÝLÝMLERPROGRAMLARI

Bu bö lüm gör sel sa nat lar ve gör sel ile ti þim den kül tü rel, top lum sal ve 
si ya sal ça lýþ ma la ra uza nan dip lo ma prog ram la rý ný kap sar. 

SanatveSosyalBilimlerprogramýndaokuyacakolanlaraynýzaman
da eko no mi top lum sal ve si ya sal bi lim ler, kül tü rel etüt ler, gör sel sa nat lar 
ve ile ti þim ta sa rý mý gi bi alan lar da da ken di le ri ni ge liþ ti re bi le cek ler dir.
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 SERMAYEPÝYASASI

 Sermaye Piyasasý programýn
da amaç hýz la ge li þen ser ma ye 
pi ya sa sý sek tö rü ne “ya tý rým da nýþ
ma ný” ve “üst dü zey yö ne ti ci” 
ye    tiþ tir mek tir. 

Bu bö lüm de Hu kuk, Ýk ti sat, 
Matematik,SosyolojiveEkonomi
alan la rý ile il gi li ders le rin dý þýn da 
Uluslararasý Finans, Finansal Yö
netim, Finansal Hizmetler Pazar
la ma sý, Ulus la ra ra sý Bor sa lar, 
Avrupa Birliði Sermaye Piyasasý
Hu ku ku gi bi ders ler oku tul mak ta 
ve öð ren ci le re bir pro je ça lýþ ma sý 
ve ril mek te dir.

SermayePiyasasýokumakisteyenlerinmatematikvesosyalbilimlerle
il gi li, ana liz ye te ne ði ne sa hip, isa bet li tah min ler ya pa bi len, so ðuk kan lý, 
gi ri þim ci, ik na gü cü olan, araþ tý rý cý ve ye ni lik le re açýk ki þi ler ol ma sý ge re kir. 
Ya ban cý dil bil mek mes lek te ba þa rý yý ar tý rý cý fak tör dür. Bu bö lüm den 
me zun olan lar ban ka lar da, ya tý rým þir ket le rin de, port föy yö ne ti ci si ola rak 
iþ bu la bi lir ler.

SEYAHATÝÞLETMECÝLÝÐÝ

Bu prog ra mýn ama cý; se ya hat iþ let me ci li ði ala nýn da se ya hat acen ta
la rýn da, tu rizm þir ket le rin de ça lý þa cak ni te lik li per so nel ye tiþ tir mek tir. Çað
daþ iþ let me an la yý þý na gö re müþ te ri le rin her tür lü ge rek si ni mi ni kar þý la ya
bil mek, çok yön lü hiz met ve re bil mek, tu rizm sek tö rü nü da ha da ge liþ ti re
bil mek, ge lir le ri ni ar tý ra bil mek ama cý na yö ne lik ola rak eði tim ve ri lir.

Bu prog ram da, Mu ha se be, Ge nel Eko no mi, Tu rizm Eko no mi si, Pa zar
lama, Halkla Ýliþkiler, Rehberlik, Ýþletme Finansmaný, Ýnsan Kaynaklarý
Yö ne ti mi gi bi ders ler oku tu lur. 
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Bu prog ram da oku mak is te yen le rin in san lar la sað lýk lý ve et ki li bir ile ti
þim ku ra bil me ye te ne ði ne sa hip, gi riþ ken, prob lem çöz me ye te ne ði ge liþ
miþ, ge li þi me ve de ði þi me açýk, iyi ya ban cý dil bi li yor ol ma sý ge re kir.

Seyahat Ýþletmeciliði bölümünü bitirenler, seyahat acentalarýnda,
tu rizm iþ let me le rin de ça lý þa bi lir ler. 

SEYAHATÝÞLETMECÝLÝÐÝVETURÝZMREHBERLÝÐÝ

Bu prog ram, ül ke miz de önem li bir en düs tri ha li ne ge len tu rizm sek tö
rününhemseyahatacentacýlýðý,hemdeTurizmRehberliðibölümlerinin
bir leþ ti ri lip de ði þen tu rizm kon jonk tü rü ne uyum sað la yan uz man per so nel 
ye tiþ tir me yi amaç lar. 

Bölümde;Ýþletme,SeyahatÝþletmeleri,TurYönetimi,TurOperatörlüðü,
BizansSanatý,Arkeoloji veAnadoluUygarlýklarý,YönetimveOrganizas
yon,TuristRehberliðivb.derslerokutulmaktadýr.Stajzorunludur.

SeyahatÝþletmeciliðiveTurizmRehberliðiprogramýnadevametmek
is te yen le rin se ya hat et mek ten hoþ la nan, in san lar la ve özel lik le yer li 
ya ban cý tu rist ler le et ki le þim ve ile ti þim den çe kin me yen, sos yal yön le ri 
ge liþ miþ iyi de re ce de ya ban cý dil bi len kim se ler ol ma la rý ge rek mek te dir. 
Tu rizm, ül ke miz de ge liþ mek te olan ve ya tý rým ya pý lan bir sek tör ol du ðu 
için, bu ko nu da önem li sa yý da ni te lik li ele ma na ih ti yaç du yul mak ta dýr.
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SINIFÖÐRETMENLÝÐÝ

Bu prog ra mýn ama cý; il ko kul öð ret me ni ye tiþ tir mek tir. Prog ra mýn 
amaç   la rýn dan bi ri si, öð ren ci le re te mel bi liþ sel be ce ri le ri ka zan dýr mak, 
di ðe ri de öð ren ci le rin top lum da et kin bi çim de iþ lev de bu lu na bil me le ri 
için ge re ken be ce ri le ri ve tu tum la rý ge liþ tir mek tir. Bu amaç lar doð rul tu
sun da eði timöð re tim prog ra mý ný baþ la ta cak eði tim ci le rin ye tiþ ti ril me si ne 
yö ne lik bir bö lüm dür.  

SýnýfÖðretmenliðiprogramýndaTemelMatematik,CanlýlarBilimi,Türk
TarihiveKültürü,CoðrafyayaGiriþ,Türkçe,ÖðretmenlikMesleðineGiriþ,
Genel Kimya, Uygarlýk Tarihi, Türkiye Coðrafyasý ve Jeopolitipi, Genel
Fizik,TürkDili,ÜlkelerCoðrafyasý,Müzik,BedenEðitimi,Bilgisayar,Geliþme
veÖðrenme,Çocuk Edebiyatý, Laboratuvar,Öðretimde Planlama ve
Deðerlendirme,HayatBilgisiveFenBilgisiÖðretimi,ÝlkOkumaveYazma
Öðretimi,MatematikÖðretimivb.derslerokutulmaktadýr.

Bu prog ram da oku mak is te yen le rin eði timöð re tim or  ta mý ný ve ço  cuk
la rý se ven, öð ret mek ten mut lu olan, nor ma lin üs tün de bir ge nel ye te nek 
ve ya ra tý cý lý ða sa hip ol ma la rý ge rek mek te dir. Bu prog ram dan me zun 
olanlardanMilliEðitimBakanlýðý’nabaðlýresmiilköðretimokullarýndaçalýþ
mak için öð ret men lik alan sý na vý na gi rip ye ter li pu aný al mak zo run lu dur. 

Ay rý ca me zun lar özel okul lar da da ça lý þa bi lir ler.
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  SÝGORTACILIK/SÝGORTACILIKVERÝSKYÖNETÝMÝ

Bu prog ram la rýn ama cý; re ka be tin git tik çe art tý ðý si gor ta cý lýk ala ný na 
ni te lik li ele man ye tiþ tir mek, çað daþ si gor ta cý lýk tek nik le ri ni sek tö re ka zan
dýrmaktýr.Buprogramlarda,Matematik,Ýstatistik,Hukuk,Ekonomi,Sigorta
Muhasebesi veDenetimi, Hayat Tablolarý, Sigorta Sözleþmeleri, Sigorta
MevzuatýHayatSigortacýlýðý,HayatDýþýSigortacýlýk,SigortaÝstatistiðigibi
ders ler oku tul mak ta dýr. 

Ay rý ca öð ren ci le re bir pro je ça lýþ ma sý yap tý rýl mak ta dýr. Bu bö lüm ler de 
oku mak is te yen le rin, ma te ma tik, is ta tis tik ve eko no mi ko nu la rýy la il gi li, ile
ti þim ve ik na be ce ri si ne sa hip, dik kat li ve sa býr lý ki þi ler ol ma la rý ge re kir. 
Me zun lar, si gor ta þir ket le rin de ve sos yal gü ven lik ku ru luþ la rýn da iþ bu la bi
lir ler.

  SÝGORTACILIKVEAKTÜERYABÝLÝMLERÝ

SigortacýlýkveAktüeryaBilimleri,belirsizlikdurumundasigortaprimve
re zerv le ri ni tes pit et mek ama cýy la is ta tis tik sel ve ma te ma tik sel yön tem le
ri kul la na rak her tür lü risk öl çüm ve he sap la ma la rý ný kap sa mak ta dýr. Baþ
ta enf las yon ol mak üze re eko no mik et ki ler, si gor ta þir ke tin de ki üre ti min 
ni te li ði ve ka pa si te si, mev zu at, sos yal ve po li tik et ken ler, þir ke tin risk ka bul 
po li ti ka la rý, po li çe ve ürün özel lik le ri gi bi be lir siz li ði ar tý ra cak yön de ge li
þen bir çok iç ve dýþ fak tö rün et ki sin den do la yý he sap la ma lar uz man lýk 
dü ze yin de bir bil gi bi ri ki mi ge rek tir mek te dir.

Di sip lin te mel ola rak, risk yö ne ti mi, sü re ci ve te mel il ke le ri; ha sar tah
mi ni ve taz mi ni; eko no mik fa ali yet le ri ve kal kýn ma yý teh li ke ye atan tüm 
sos yal ve do ðal et ki le re kar þý bi re yin ve mül ki ye ti nin ko run ma sý gi bi prob
lem ler üze ri ne odak la nýr.

Ak tü er ya bi lim le ri, si gor ta ve fi nans sek tö rün de mev cut risk le ri de ðer
len dir mek için is ta tis tik, ma te ma tik, eko no mi, fi nans ve iþ let me yö ne ti mi
nin il ke le ri ni uy gu la mak ta dýr. Güç lü prob lem çöz me be ce ri si ve il gi si ne 
sa hip her öð ren ci, id di alý ve say gýn iþ ka ri ye ri için bu uz man lýk ala ný ný göz 
önün de bu lun dur ma lý dýr.
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Sigortacýlýk ve Aktüerya eðitiminin amacý, olasýlýðýn matematiksel
te ori si ve bi le þik fa iz te ori si nin uy gu la ma sýn da ge rek li ana li tik be ce ri ve 
bi le þen le riy le; ya tý rým, ha yat si gor ta sý, ge nel si gor ta prob lem le ri nin ve 
kap sam lý he sap la ma yet kin li ði ve ye te ne ði ge rek ti ren her tür lü uy gu la
ma prob le mi nin çö züm len me sin de kul la ný lan is ta tis tik sel tek nik ler ile 
öðrencilerinieðitmekvedonatmaktır.

Buprogramda;Matematik,Ýktisat,Ýstatistik,Olasýlýk,TemelSigortacýlýk,
FinansalMatematik,HayatSigortalarýMatematiði,ÝleriAnaliz,Aktüeryal
RiskTeorosi,AktüeryaMatematiðigibiderslerokutulmaktadýr.

Bö lüm me zun la rý, si gor ta sek tö rü nün ya ný sý ra fi nans ku ru luþ la rý, da nýþ
man lýk fir ma la rý, ka mu ku rum la rý ve üni ver si te ler de ça lýþ ma ola nak la rý na 
sa hip tir. Me zun lar, “Ak tü er ler Yö net me li ði” uya rýn ca ya pýl mak ta olan 
ak tü er lik sý nav la rý ile im za yet ki si ne sa hip Ak tü er un va ný ný da ala bi lir. Ban
ka cý lýk, sos yal gü ven lik, emek li lik ve mort ga ge sis tem le ri gi bi ge li þen pi ya
sa lar ak tü er ler için bü yük ka ri yer fýr sat la rý sun mak ta dýr.

SÝGORTACILIKVESOSYALGÜVENLÝK

Sigortacýlýk ekonomik, ticari vemesleki faaliyetler, doðal felaketler,
sað lýk ve ge lir gü ven ce si gi bi alan lar da muh te mel risk le re kar þý mo dern 
bir risk da ðýt ma yön te mi dir. Bu alan da ki hiz met ler git gi de çe þit len mek te, 
ye ni yön tem ler ge liþ ti ril mek te ve ku rum sal dü zen le me ler ya pýl mak ta dýr. 
Sigortacýlýk,bütündünyadahýzlabüyüyenönemlisektörlerdendir.

Ýk ti sat, ti ca ret, hu kuk, fi nans, ma te ma tik gi bi alan lar la ke si þen bir 
uz man lýk ala ný dýr. Uz man lýk dü ze yin de eði tim alan lar, spe si fik bir alan da 
uz man laþ ma nýn sað la ya ca ðý is tih dam im kan la rýn dan ya rar la na cak lar
dýr.

Sosyalgüvenlikmodernekonomilerinenönemliproblemalanlarýn
dan dýr. De mog ra fi, iþ gü cü pi ya sa la rýn da ki de ði þik lik ler ve is tih dam so run
la rý, yok sul lu ðun gi de ril me si ve dýþ lan ma nýn ön len me si, da ha ge niþ çer
çe ve de sos yal si ya set, ka mu den ge si ve ka mu mü da ha le le ri gi bi ko nu
la rý sos yal gü ven lik açý sýn dan ana liz et mek zo run lu ha le gel miþ tir. 
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Bö lüm de te mel dü zey de ik ti sat, iþ let me ve hu kuk ders le ri nin ya ný sý ra, 
uzmanlýk düzeyinde; Sigorta Ýþletmeleri Yönetimi, Ekonomi ve Sigorta,
FinansalAnaliz,SigortaMuhasebesi,AracýSigortaÝþletmeleri,Vergilendir
me,SorumlulukSigortasý,SaðlýkSigortasý,OtomobilSigortasý,DenizSigor
tasý, Reasürans, Ýnþaat Sigortasý, Basit Riskli Yangýn Sigortasý, Sýnai Riskli
YangýnSigortasý,RiskYönetimi,EmeklilikveGelecekPlanlamasý,Finansal
Hesaplar veHayat Sigortasý SosyalGüvenliðeGiriþ, DemografiyeGiriþ,
ÝstihdamveDemografi,SosyalGüvenlikHukuku,SosyalGüvenlik Tarihi,
Sosyal Güvenlik Sistemleri, AB’de Sosyal Güvenlik, Aile Yardýmý, Sosyal
GüvenliðinGüncel Sorunlarý, ÝktisatPolitikasý ve SosyalGüvenlik, Sosyal
GüvenlikUygulamalarýDenetimi,DezavantajlýGruplarSosyalGüvenliði,
Ak tif Yö ne ti mi ko nu la rýn da eði tim ve ril mek te dir.

SÝYASETBÝLÝMÝ

 SiyasetBilimiprogramýnýnamacý;öð
ren ci le rin geç miþ te ki de ne yim ler ýþý ðýn da 
gün cel si ya si ge liþ me le ri kav ra ma la rý ný 
saðlamaktýr.SiyasetBilimiprogramýndaki
ders ler iki ev re de ele alý na bi lir. 

Bi rin ci ev re de top lum sal ve si ya sal 
bi lim le re gi riþ te ki te mel bil gi ler, ikin ci 
ev re de si ya set bi li min de ki uz man lýk ders
le ri ve ri lir. 

DerslerarasýndaSiyasetBilimineGiriþ,DünyaTarihi,SiyasetBilimi,Ulus
lararasýHukuk,ÇaðdaþSiyasalGeliþmeler,GüncelSiyasal Sorunlargibi
dersler bulunur. Siyaset Bilimi programýnda eðitim görmek isteyenlerin,
dü þün ce le ri ni iyi ifa de ede bi len, eko no mi ye, ta ri he, sos yo lo ji ye, hu ku ka 
il gi du yan, ge nel kül tü rü yük sek ve güç lü in san iliþ ki le ri ne sa hip ki þi ler 
ol ma sý bek le nir. Bu prog ra mý bi ti ren ler baþ ta Ýçiþ le ri ve Dý þiþ le ri Ba kan lýk la
rý ol mak üze re ka mu nun ge niþ bir ke si min de, si ya si par ti ler de, ka mu oyu 
ve med ya araþ týr ma þir ket le rin de gö rev ala bi lir ler.
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SÝYASETBÝLÝMÝVEKAMUYÖNETÝMÝ

SiyasetBilimiveKamuYönetimiprogramý,ülkeninmülkiveidarikad
rolarýna yönetici yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr. Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi programýndaokutulandersler; Hukuk, Sosyoloji, Siyaset Bilimi,
TemelÝktisat,KamuYönetimi,SiyasalKurumlarTarihi,UygarlýkTarihi,Araþ
týrmaYöntemleri,Türkiye’deSiyasalveSosyalYapý,ToplumsalveSiyasal
Deðiþme,ÖrgütPsikolojisi,PetrolveUluslararasýSiyaset,YerelYönetimde
Mali Sorunlar’dýr. Bubölümdeeðitimgörmek isteyenlerindüþüncelerini
ya zý lý ve söz lü ola rak ifa de ede bil me le ri, hu kuk, eko no mi, sos yo lo ji ve psi
ko lo jiye il gi li ol ma la rý bek le nir. 

Ay rý ca halk la ve üst ma kam lar la sü rek li et ki le þim ha lin de ça lý þan yö  
ne ti ci ler sað lam bir man tý ða, ik na gü cü ne, li der lik özel li ði ne sa hip ol ma
lýdýr.SiyasetBilimiveKamuYönetimimezunlarý,kamuveözelsektördeiþ
bu la bi lir ler.

 SÝYASETBÝLÝMÝVEULUSLARARASIÝLÝÞKÝLER

 Bu prog ra mýn ama cý; si ya set bi li mi ve ulus la ra
ra sý iliþ ki ler ala ný ile ulus la ra ra sý ku rum lar, ulus la ra ra
sý iþ let me, ya zýþ ma, ulus la rýn gö re nek le ri ve kül tür le
ri ko nu la rýn da bil gi sa hi bi mes lek me mu ru ve dýþ 
iþ ler yö ne ti ci si ge rek si ni mi ni kar þý la ya cak ki þi ler 
ye tiþ tir mek tir.

SiyasetBilimiveUluslararasýÝliþkilerprogramýnda
okutulan dersler; Ýktisat, Ýþletme, Sosyoloji, Siyaset
Bi li mi, Hu ku ka Gi riþ, Ulus la ra ra sý Ýliþ ki ler, Te mel Hak 
veÖzgürlükler,AnayasaHukuku,YönetimBilimleri
ve Halk la Ýliþ ki ler, Ulus la ra ra sý Po li ti ka, Ka mu Ma li ye
si,TürkSiyasalHayatý,GüvenlikSistemleriveSilah
sýzlanma, Türk Dýþ Politikasý, Uluslararasý Örgütler,
ÇaðdaþDemokrasiler,SiyasetPsikolojisi’dir.

Bu bö lüm de oku mak is te yen le rin, dü þün ce le ri ni 
söz lü ve ya zý lý ola rak ifa de ede bi len, ta rih, sos yo lo
ji, hu kuk, psi ko lo ji, eko no mi alan la rý na il gi du yan, 
in san iliþ ki le rin de ba þa rý lý kim se ler ol ma la rý ge re kir. 
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En az bir ya ban cý dil bil mek, li der lik özel li ði ne ve iyi bir ge nel kül tü re 
sahipolmakarananözelliklerdendir. SiyasetBilimiveUluslararasý Ýliþkiler
prog ra mý ný bi ti ren ler, açý lan sý nav lar da ba þa rý gös te rir ler se, dip lo ma si 
ala nýn da ça lý þa bi lir ler. Ay rý ca özel sek tör de de çe þit li gö rev ler ala bi lir ler.

SOSYALHÝZMET

SosyalHizmetprogramýnýnamacý;insanlarýnyeteneklerinieniyiþekil
de kul lan ma la rý na yar dým ede rek, top lum için de ge rek si nim le ri ni kar þý la
ma la rý ko nu sun da eði tim ve araþ týr ma yap mak týr. 

ProgramýnilkikiyýlýndaEkonomi,Sosyoloji,SiyasalBilimler,SosyalPsiko
loji gibi temel dersler okutulmaktadýr. Daha sonraki yýllarda ise Sosyal
HizmeteGiriþ,SosyalHizmetAlanlarý,SosyalSorunlar,MülakatTeknikleri,
TýbbivePsikiyatrikSosyalHizmetler,AileveÇocukRefahý,Suçluluk,Nüfus
Dinamiði ve Sosyal Refahgibi sosyal hizmetin kapsamýnagirendersler
oku tu lur. 
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SosyalHizmetalanýndaçalýþanlarýnsosyalhizmeteiliþkinçeþitlidisiplin
ler hak kýn da bil gi sa hi bi ol ma la rý ya nýn da be lir li be ce ri ve dav ra nýþ la rý 
ge liþ tir me le ri de ge rek mek te dir. 

SosyalHizmetbölümününöðrencileribubecerivedavranýþlarýancak
uy gu la ma tec rü be si ile ka za na bil mek te dir ler. Ki þi sel ve top lum sal so run
la ra de rin il gi du yan ve de vam lý ola rak ken di ni ve sos yal an la yý þý ný ge liþ
ti re cek bir mes lek ara yan ki þi ler için sos yal hiz met ala ný il ginç ve do yu ru
cu olabilir. Sosyal Hizmet programý, anlayýþlý, insanlarýn refahýna ilgi
du yan, li der lik özel lik le ri ne sa hip ki þi ler için çe þit li ve ye ni ola nak lar sað la
yan bir mes lek tir. 

SosyalHizmetprogramýnýbitirenler;Çalýþmave SosyalGüvenlik Ba
kanlýðý, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Saðlýk Bakanlýðý,
Huzurevleri, Yetiþtirme Yurtlarý ve Rehberlik ve AraþtýrmaMerkezlerinde
ça  lý þa bi lir.

SOSYOLOJÝ

Sosyoloji programýnýn amacý; toplumsal gerçekliði, deðiþirliði içinde
in ce le mek, top lum sal ku rum la rýn kö ke ni, ge liþ me si, iþ le vi ve bir bir le riy le 
iliþ ki le ri ko nu sun da ça lý þa cak ele man la rý ye tiþ tir mek tir.
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Sosyolojibölümünde;GenelSosyolojiveMetodoloji,KurumlarSosyo
lojisi, Uygulamalý Sosyoloji, Sosyometri, Sosyoloji Tarihi, Sosyal Deðiþme,
Köy Sosyolojisi, Psikoloji, Felsefe, Ekonomi, Hukuk ve Yöntemleri dersleri
oku tul mak ta dýr. 

Sosyolojialanýndaçalýþmakisteyenleriniyibirgözlemciolmalarý,araþ
týr ma ve ri le ri ni yo rum la ya bil mek için so yut ve ana li tik dü þün me ve dü þün
ce le ri ni söz ve ya zý ile ak ta ra bil me ye te nek le ri ne sa hip ol ma la rý ge re kir. 

Ay rý ca bu alan da ça lý þa cak la rýn sos yo lo ji ya nýn da türk çe, ta rih, coð
rafya,felsefevepsikolojiyeaðýrlýkvermesidegerekir.Sosyoloji,günümüz
dün ya sýn da, top lum saleko no mik, tek no lo jik, si ya si ve kül tü rel de ðiþ me le
re pa ra lel ola rak ar tan bir önem ka zan mýþ bu lun mak ta dýr. Di sip li nin 
uy gu la ma lý yö nü nü oluþ tu ran araþ týr ma fa ali ye ti ne, dev let ve özel ku ru
luþ lar ca du yu lan ta lep te gö rü len çar pý cý ar týþ da sos yo lo ji nin ge liþ me sin
deönemliroloynamýþtýr.ÜlkemizdeSosyologlar,üniversitelerdeöðretim
üye si ola rak ça lý þa bil dik le ri gi bi, ka mu ve özel sek tör de ça lý þa bi lir ler.

Öðretmenlikformasyonuolanlar,MilliEðitimBakanlýðý’nabaðlýresmi
or ta öð re tim ku rum la rýn da ça lýþ mak is ter ler se öð ret men lik alan sý na vý na 
gi rip ye ter li pu aný al mak zo run da dýr lar.

SPORYÖNETÝCÝLÝÐÝ

SporYöneticiliðibölümü;sporendüstrisi,rekreasyonveboþzamanla
rýn de ðer len di ril me si ne yö ne lik hiz met ler su nan or ga ni zas yon lar la bir lik te, 
ka mu ve özel sek tör de ki spor la il gi li ku rum la ra, okul la ra ve Üni ver si te ler de 
hizmetverebilecekkalifiyeelemanlarýyetiþtirmeyiamaçedinmiþtir.Spor
Biyolojisi,SporBiyokimyasý,SporPsikolojisi,Atletizm,FonksiyonelAnatomi,
SporBiyomekaniði,PsikomotorGeliþim,SpordaÝlkyardým,Yüzme,Basket
bol, Tenis, Spor Saðlýðý, Spor Felsefesi, ve Tarihi, SporAntropolojisi, Spor
Tek no lo ji si bu prog ram da oku tu lan ders ler ara sýn da dýr.

Me zun lar, fit ness sa lon la rý gi bi özel kü çük iþ let me ler den, Genç lik ve 
Spor Müdürlüðü ya da büyük spor kulüplerinin çeþitli kademelerinin
yö ne ti mi gi bi ge niþ bir yel pa ze de gö rev yap ma im ka ný na sa hip tir.
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TAKITASARIMI

Ta ký Ta sa rý mý prog ra mý sa nat sal, kül tü rel ve tek no lo jik ko nu lar da ku 
yum  cu luk odak lý aka de mik bi ri kim sað la ma yý, ter mi no lo jik so run la rý çöz
me yi ve en for mas yo nu sað lýk lý bil gi ye dö nüþ tü re cek sek tö rün üni ver si te
sin den bek len ti le ri ne de ya nýt ver me yi he def le mek te dir. Prog ram da 
oku yan lar mes le ðin ge re ði olan ge le nek sel bil gi ve be ce ri yi sað la ya cak 
atöl ye ve uy gu la ma ders le ri nin ya nýn da ya ra tý cý lý ðý ge liþ tir me ye yö ne lik 
uy gu la ma ve dü þün sel te mel sað la yan Çað daþ Me tal Uy gu la ma la rý, Bil
gisayar Destekli Tasarým, Estetik,Mitoloji, Genel Sanat Tarihi,Gemoloji,
Me ta lür ji gi bi yük sek tek no lo ji ye ve çað daþ kül tü re yö ne lik ders ler le en te
lek tü el bi ri kim le ri ni ar týr mak ta dýr. Me zun lar ta sa rým ve ku yum cu luk fir ma
la rýn da, alan la il gi li ulu sal ve ulus la ra ra sý ku rum ve ku ru luþ lar da iyi po zis
yon lar al mak ta, mes lek yük sek okul la rý nýn kýy met li taþ ve me tal iþ le me ci
li ði, ku yum cu luk ve ta ký ta sa rý mý, ta ký tek no lo ji si vb. gi bi prog ram la rýn da 
öð re tim ele ma ný ola rak ata na bi le cek ya da stüd yo ku yum cu lu ðu na 
yö ne le rek ken di fir ma la rý ný oluþ tu ra bi le cek ler dir.

TAPUKADASTRO

Ta pu Ka das tro prog ra mý, ta pu si cil le ri nin tu tul ma sý na iliþ kin te mel 
ku ral lar ile ta pu si ci li nin oluþ tu rul ma sý ný amaç la yan ka das tro ça lýþ ma la rý 
için ge rek li ara zi öl çü mü ve ha ri ta ya pým tek nik le ri ko nu sun da ça lý þa cak 
ara in san gü cü nü ye tiþ tir mek tir. Ta pu Ka das tro prog ra mýn da, öð re ti min ilk 
yýlýnda Genel Matematik, Teknik Bilimler (ölçme bilgisi), Teknik Resim,
Ana ya sa ve Ýda re Hu ku ku, Me de ni Hu kuk ve Borç lar Hu ku ku gi bi te mel 
ders ler ve ri lir. 

ÝkinciyýldaiseMedeniHukuk,TapuSicilHukuku,ÝmarveKamulaþtýrma
Mevzuatý gibi Hukuk dersleri ile Fotogrametri, Kartografya, Bilgisayar
Prog ram la ma, Ta pu Ka das tro da Bil gi sa yar kul la ný mý gi bi tek nik ders ler 
oku tu lur. Bu prog ram dan me zun olan la ra “Ta pu Ka das tro Tek ni ke ri” 
ün va ný ve ril mek te dir. Ta pu ka das tro tek ni ke ri ta pu si cil mü dür lük le ri hiz
met le rin de, ka das tro hiz met le rin de ve yol, ka nal, ba raj ya pý mý ile her 
tür lü ha ri ta ya pý mýn da tek nik ele man ola rak gö rev ya par lar. Ta pu ka das
tro me zun la rý Ta pu Ka das tro Ge nel Mü dür lü ðü, be le di ye ler gi bi ka mu 
ku ru luþ la rý ile ha ri ta, par se las yon, imar pla ný, yol, ba raj gi bi hiz met ler 
ya pan mü te ah hit fir ma ve þir ket ler de iþ bul ma ola nak la rý na sa hip tir ler.
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TARIMEKONOMÝSÝ

Ta rým Eko no mis ti; hem ta rý mýn tar la bit ki le ri, bah çe bit ki le ri, hay van cý lýk 
ve ta rým ürün le ri ni de ðer len dir me gi bi tek nik ko nu la rý ný hem de eko no mi
nin plan la ma, yö ne tim, fi nans man, mu ha se be, iþ let me ci lik, pa zar la ma 
ta rým po li ti ka sý, ta rým hu ku ku, gi ri þim ci lik eko no mi si, kýr sal sos yo lo ji, kýr sal kal
kýn ma, kýr sal sa na yi, ta rým sal ya yým gi bi ko nu la rý ný bil mek du ru mun da dýr. 

Ay rý ca Ta rým Eko no mist le ri, ta rým sek tö rü nü ge liþ tir mek, çift çi le rin 
ya þam dü ze yi ni iyi leþ tir mek ve tü ke ti ci le ri aþý rý fi yat ar tý þýn dan ko ru mak, 
ta rým sal ürün ler dýþ  sa tý mý ný ar týr mak ama cýy la dev le tin uy gu la dý ðý plan 
ve prog ram lar ile il gi len mek te dir.

Bö lüm, ya pý lan araþ týr ma lar da böl ge de ki gün cel so ru la rýn çö zü mü ne 
ön ce lik ve rir ken, bun la rý ül ke öl çe ðin de ve ulus la ra ra sý iliþ ki le rin ýþý ðýn da 
ele al ma yý amaç la mak ta dýr. Bu bað lam da, ulus la ra ra sý eko no mik kon
jonk tür de ki ge liþ me ler, bun la rýn ül ke ve böl ge ta rý mý na ola sý et ki le ri, 
do ðu ra ca ðý so run lar ve çö züm le ri ne yö ne lik po li tik araç lar sü rek li iz len
mek te dir. 

Bu bö lüm de üre tim Eko no mi si, Ta rým Po li ti ka sý, Ta rým sal Ko ope ra tif çi lik, 
TarýmsalDeðerBiçmeveBilirkiþilik,TarýmHukuku,KöySosyolojisiveKýrsal
Kal kýn ma, Ta rým sal Mu ha se be, Ta rým sal Ýþ let me le rin Ana li zi ve Plan la ma, 
Gý da Ürün le ri Pa zar la ma sý, Ulus la ra ra sý Ta rým Po li ti ka la rý ve AB gi bi ders ler 
oku tul mak ta dýr. 

Me zun lar alan la il gi li pek çok ka mu ku ru lu þun da ça lý þa bi lir ler.
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TARÝHÖNCESÝARKEOLOJÝSÝ

TarihÖncesiArkeolojisi,insansoyununinsanlaþmasürecinegiriþinden,
ya ni alet üre ten bir var lýk ha li ne gel me sin den baþ la ya rak, yer le þik ya þa
ma geç me si ne ka dar ge çen sü re yi in ce ler. Bu prog ra mý seç me yi dü þü
nen ada yýn, in san lý ðýn uzak geç mi þi ne, araþ týr ma ve in ce le me ye il gi 
duymasýçokönemlidir.KonuylailgilitemelyayýnlarýnFransýzcaveÝngiliz
ce ol ma sýn dan do la yý öð ren ci le rin bu dil ler den bi ri ni en az oku yupan la
ma dü ze yin de bi li yor ol ma sý öne ri lir. Eði timöð re tim de ara zi ça lýþ ma la rý 
da yer al dý ðý için ko nu ya il gi du yan la rýn fi zik sel ola rak ye ter li ol ma sý öne
rilir.TarihÖncesiArkeolojisiprogramýnýbitirenlerArkeologunvanýalýrlar.
Me zun la rýn en yay gýn ça lýþ ma ala ný mü ze ler dir.

Mü ze ler de ça lýþ ma la rý du ru mun da tek nik ele man ola rak gö rev len di
rilirler.Özelyeteneðesahipmezunlarçeþitligazetelerde,dergilerdeve
ba sýn ya yýn ku ru luþ la rýn da de ði þik gö rev ler de ça lýþ ma lar ya pa bil mek te
dir ler. Bir di ðer ve önem li ça lýþ ma ala ný da üni ver si te ler de aka de mik ka ri
yer yap mak týr.

TEKNOLOJÝVEBÝLGÝYÖNETÝMÝ

Tek no lo ji ve Bil gi Yö ne ti mi li sans prog ra mý, yö ne tim bi li mi nin özel lik le 
sa yý sal yön tem le ri ni ön pla na çý ka ra cak ve me zun la rý nýn ana li tik ye te
nek le ri ni ge liþ ti re rek iþ let me ci li ðin “tek no lo ji ve bil gi sü reç le ri ni” ye ni lik çi 
bir yak la þým la ta sar la yýp, ge liþ ti rip, yö ne te bi le cek in san gü cü ye tiþ tir me yi 
he def le mek te dir. 

Tek no lo ji ve Ye ni lik Yö ne ti mi, Al go rit ma ve Ve ri Ya pý la rý, Bil gi sa yar 
Aðlarý,WebTabanlýUygulamaGeliþtirme,ARGEYönetimi,Verimlilikve
Kalite Yönetimi,Müþteri Ýliþkileri Yönetimi, Entelektüel Sermaye, Bilgi Sis
temleriGüvenliðiveRiskYönetimi,NesneTabanlýProgramlama,Yenilik
ve Ürün/Hiz met Ta sa rý mý, Ya ra tý cý Dü þün me ve Prob lem Çöz me Yön tem
le ri bu prog ram da oku tu lan ders ler ara sýn da dýr. Prog ram dan me zun ola
cak öð ren ci ler, bü tün sek tör ler de ki iþ let me le rin özel lik le tek no lo ji ile il gi li 
bi rim le ri baþ ta ol mak üze re tek nik, yö net sel ve ope ras yo nel dü zey de 
ye tiþ miþ ele man ih ti ya cý du yu lan bö lüm le rin de is tih dam edi le bi le cek ler
dir. Te le ko mü ni kas yon, fi nans, ban ka cý lýk sek tör le ri baþ ta ol mak üze re, 
pek çok sek tör de ki ni te lik li ele man açý ðý, pi ya sa nýn bu prog ram dan 
me zun öð ren ci le re im kan sað la ya cak týr. 
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TU RÝZM ÝÞ LET ME CÝ LÝ ÐÝ

Tu rizm Ýþ let me ci li ði prog ra mý nýn ama cý; ulaþ týr ma, se ya hat, ko nak la
ma ve yi ye cekiçe cek iþ let me le rin de iþ le rin plan lan ma sý ve yü rü tül me si ni 
sað la ya cak in san gü cü nü ye tiþ tir mek tir. Tu rizm Ýþ let me ci li ði prog ra mýn da 
Ana do lu Uy gar lýk la rý, Ýþ let me, Tu rizm Eko no mi si, Ge nel Mu ha se be, Ýn san 
KaynaklarýYönetimi,SeyahatYönetimiveOperasyonu,ÖnBüro,Mutfak
Hizmetleri,UlaþtýrmaSistemleri,BilgisayarKullanýmýgibiderslerokutulur.Bu
bö lüm de oku mak is te yen le rin in san lar la iyi ile ti þim ku ra bi len, baþ ka la rý ný 
ik na ede bi len, gü ler yüz lü, dik kat li, sa býr lý, be den ce sað lam ve da ya nýk lý 
kim se ler ol ma la rý ge re kir. Ya ban cý dil bil mek ve ya ra tý cý lýk mes lek te ba þa
rý yý ar tý rý cý özel lik ler dir.

Tu rizm Ýþ let me ci li ði bö lü mü nü bi ti ren ler; otel, mo tel gi bi ko nak la ma 
iþletmelerinde,seyahatiþletmelerinde,TurizmBakanlýðý’nýnçeþitlibirimle
rindegörevalabilirler.Sermayesahiplerikendiiþletmelerinikurabilirler.Bu
mes lek men sup la rý iç ve dýþ tu riz min yo ðun ol du ðu Ege ve Ak de niz böl
ge le rin de ko lay lýk la iþ bu la bil mek te dir ler.

TU RÝZM VE OTEL ÝÞ LET ME CÝ LÝ ÐÝ

Çok hýz lý bir ge liþ me ye sah ne olan Türk tu riz mi, ge rek ge len tu rist sa yý
sý nýn ve do la yý sýy la dö viz gir di le ri nin yük sel me si, ge rek se dýþ kay nak lý ya tý
rým la rýn art ma sý ile eko no mi mi zin önem li un sur la rýn dan bi ri ha li ne gel miþ
tir. Bu du rum, tu rizm ve otel ci lik ala nýn da ba þa rý nýn ön de ge len þart la rý 
olan mes le ki bil gi ve be ce ri ile iþ let me ci lik ve in san iliþ ki le rin de iyi ye tiþ miþ 
per so ne le olan bü yük bir ih ti ya cý or ta ya çý kar mýþ týr. 

Bu prog ram da, bu ih ti ya ca ce vap ver mek ama cýy la tu rizm iþ let me le
rin de yö ne ti ci ola rak gö rev ala bi le cek çað daþ, ulus la ra ra sý stan dart lar
da ele man lar ye tiþ tir mek amaç lan mak ta dýr. 
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BubölümdeGenel Ýþletme,Genel Turizm,TemelBilgi Teknolojisi,Ön
bü ro Tek nik le ri, Kat Hiz met le ri Tek nik le ri, Ge nel Ýk ti sat, Ge nel Mu ha se be, 
Yi ye cekÝçe cek Tek nik le ri, Ko nak la ma Ýþ let me le rin de Mu ha se be Uy gu la
malarý, Ýstatistik,PazarlamaYönetimi,Hukuk, TurizmEkonomisi, Seyahat
Acentacılýðý ve TurOperatörlüðü, TurizmPazarlamasý, Ýnsan Kaynaklarý
Yönetimi, Konaklama Ýþletmelerinde Finansal Yönetim, Halkla Ýliþkiler,
Bi lim sel Araþ týr ma Yön tem le ri, Ya ban cý Dil oku tul mak ta dýr. Ay rý ca staj 
yap ma zo run lu lu ðu ne de niy le, eði tim bir öl çü de doð ru dan doð ru ya iþ 
or ta mýn da ya pýl mak ta dýr. 

Turizm ve Otel Ýþletmeciliði okumak isteyenlerin analitik düþünme
gü cü ne sa hip ve in san lar la ile ti þim le ri nin güç lü ol ma sý ge rek mek te dir. 
Me zun lar, tu ris tik te sis ler de de ði þik dü zey ler de gö rev alýr lar. Gö rev le rin de 
ba þa rý lý ol duk ça üst ka de me le re yük se lir ler.
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TÜRKÝSLAMARKEOLOJÝSÝ

TürkÝs lam kül tü rü ne ait mi ma ri yi ve el sa nat la rý ný bi lim sel açý dan in ce
le mek, yok olan la rý or ta ya çý kar mak ve res to re ede rek ge le cek ne sil le re 
aktarmak,amacýylaaçýlmýþbirbölümdür.Özellikle,ahþapvetaþsüsle
me ko nu sun da oluþ tu ru la cak la bo ra tu var lar da, bi re bir uy gu la ma fýr sa tý 
ya ra ta rak ge le nek sel ah þap ve taþ oy ma süs le me ye olan il gi yi des tek le
mek ama cýn da dýr.

ULUSLARARASIFÝNANS

Glo bal leþ me de ki ve fi nan sal pi ya sa la rýn en teg ras yo nun da ki ge liþ me
ler doð rul tu sun da iþ let me le rin ve fi nan sal ku rum la rýn ulus la ra ra sý fi nans 
ala nýn da ki ge rek si nim le ri ni kar þý la mak üze re ha zýr lan mýþ bir prog ram dýr. 
Prog ram, öð ren ci le re ulus la ra ra sý fi nans ala nýn da ki ge liþ me le ri, te ori ve 
uy gu la ma la rý bir leþ ti re rek in te rak tif bir or tam da eði tim ver me yi amaç la
mak ta dýr. Bu prog ram da oku tu lan ders ler; Ýþ let me, Bil gi Tek no lo ji si, Ma te
matik,FiyatAnalizi,ÝþletmeBilgiSistemleri,Mikroekonomi,AnlaþmaHuku
ku,Muhasebe,Ýþletme,AraþtýrmaMetodlarý,UluslararasýFinansalMuha
sebe, Þirket Finansý, Uuslararasý Finansal Yöneticiliði, Sigorta ve Yatýrým,
UluslararasýEkonomi,FinansalPazarlamaveYabancýDil’dir.

Uluslararasý Finans programýnda okumak isteyenlerinmatematik ve
eko no miy le il gi li, olay la rý iyi ana liz ede bi len, ile ri gö rüþ lü ol ma la rý bek le nir. 
Bu bö lü mü bi ti ren ler or ta ve bü yük öl çek li þir ket ler de, fi nan sal ku rum lar da 
veyaTürkiye’defaaliyetgösterenuluslararasýþirketlerdefinansalanalist,
mu ha se be yö ne ti ci si, stra te jik plan la ma yö ne ti ci si ola rak ça lý þa bi lir ler.

ULUSLARARASIFÝNANSVEBANKACILIK

Uluslararasý Finans ve Bankacýlýk bölümü, globalleþme ve finansal
pi ya sa la rýn en teg ras yo nu ge liþ me le ri ne pa ra lel ola rak bu alan da ih ti yaç 
du yu lan bil gi li, be ce ri li ve yet kin ele man lar ye tiþ tir me yi amaç la mak ta dýr. 

Prog ram da te ori nin pra tik bil gi ile des tek len me si ne önem ve ril mek te
dir. Ýlk yýllarda Ekonomi, Ýþletme, Kantitatif Teknikler, Bilgisayar, Sosyal
Bilimler alanlarýnda temel dersler verilmektedir. Son iki yýlda öðrenciler
alan ders le ri ne ve uy gu la ma ya yö nel mek te dir ler. 
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Özellikleuluslararasýbankacýlýkuygulamalarý,A.Þ.finansmaný,ulusla
ra ra sý fi nans ku ru luþ la rý ve fonk si yon la rý, ulus la ra ra sý pa ra pi ya sa la rý ve 
ben ze ri ko nu lar da yo ðun laþ ma la rý sað lan mak ta dýr. 

UluslararasýFinansveBankacýlýkbölümümezunlarýulusalveuluslara
ra sý çe þit li þir ket ler de fi nan sal ana list, mu ha se be bö lü mü yö ne ti ci si, stra
te jik plan la ma fa ali yet le ri nin so rum lu su, ulus la ra ra sý fi nan sal ku ru luþ la rýn 
temsilcisigibigörevleriüstlenebilirler.Ayrýca,DünyaBankasýveIMFgibi
ku ru luþ la rýn ya nýn da Dev let Plan la ma Teþ ki la tý, Dýþ Ti ca ret Müs te þar lý ðý, 
Ha zi ne Müs te þar lý ðý, Mer kez Ban ka sý gi bi dev let ku ru luþ la rýn da da ça lý þa
bil mek te dir ler.

 ULUSLARARASIGÝRÝÞÝMCÝLÝK

Te mel he de fi öð ren ci le rin dýþ eko no mik ve dip lo ma tik iliþ ki ler de uz 
man laþ ma la rý ný sað la ya cak tek nik ve pra tik bir do na ným ka zan dýr mak týr.  
Ulus la ra ra sý Gi ri þim ci lik li sans prog ra mý, kü re sel pi ya sa la rýn sü rek li de ði þen 
di na mik le ri nin kav ra na bil me si için ge rek li olan tüm eði tim le ri içer mek te
dir. 

Ulus la ra ra sý Gi ri þim ci lik prog ra mýn da, böl ge ül ke le ri nin ta ri hi, kül tü rel, 
eko no mik ve ti ca ri ko num la rý ve geç miþ le ri ya kýn dan in ce len mek te dir. 
Öðrencilerin;Ekonomi,Ýþletme,Finans,UluslararasýÝliþkiler,TicaretHukuku
ve Gi ri þim ci lik ko nu la rýn da uz man laþ ma la rý için ge rek li alt ya pý yý içer mek
tedir. Ýleri düzeyde Rusça ve Ýngilizce eðitimi verilmektedir. Mezunlar
ka mu ve özel sek tör de ça lý þa bi lir ler.

ULUSLARARASIÝLÝÞKÝLER

Ulus la ra ra sý Ýliþ ki ler prog ra mýn da, ulus la ra ra sý sis te min ta ri hi, ge çir di ði 
ev re ler, sis te min eko no mik, si ya si, hu kuk sal ya pý sý ve iþ le yi þi, ulus la ra ra sý 
sistemioluþturandevletlerinbirbirleriileolaniliþkileriveTürkiye’ninbusis
tem için de ki ye ri ve iliþ ki le ri ko nu la rýn da eði tim ve araþ týr ma ya pý lýr.

Bölümde,Siyasal Tarih,SiyasetBilim, ToplumBilim,DevletlerHukuku,
Eko no mi, Ulus la ra ra sý Ýliþ ki ler, Türk Dýþ Po li ti ka sý gi bi ders ler oku tul mak ta dýr.
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Ulus la ra ra sý Ýliþ ki ler prog ra mý na gir mek is te yen le rin dü þün ce le ri ni söz 
ve ya zý ile en et kin bi çim de ile te bi len, ta rih, sos yo lo ji, psi ko lo ji, hu kuk, 
eko no mi alan la rý na il gi du yan, en az bir ya ban cý di li iyi bi len, in san iliþ ki
le rin de ba þa rý lý kim se ler ol ma la rý ge re kir. Ulus la ra ra sý Ýliþ ki ler bö lü mü nü 
bitirenler,DýþiþleriBakanlýðý’nýnaçacaðýsýnavýkazandýklarýtakdirde“Dip
lo mat” ola rak gö rev ala bil mek te dir ler. 

Ay rý ca Ma li ye, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý gi bi dev let da ire le ri, özel þir
ket ler ve çe þit li kit le ha ber leþ me ku ru luþ la rý ile ban ka lar da mü fet tiþ ola rak 
ça lý þa bi lir ler. 

ULUSLARARASIÝÞLETMEYÖNETÝMÝ

Bu prog ram la rýn ama cý fark lý kül tü rel çev re ler de ve yo ðun re ka bet 
or ta mýn da prob le mi ta ným la ya bi len, çev re sel trend le ri iz le ye bi len, al ter
na tif stra te ji ler ge liþ ti re bi len, ka rar al ma ye te ne ði ne sa hip me zun lar ye tiþ
tir mek tir. 

Bölümde,ÜretimYönetimi,SosyalPsikoloji,ÝþletmeAlmancasý,Strate
jik Ma li yet Mu ha se be si, Ulus la ra ra sý Yö ne tim, Borç lar Hu ku ku, Ulus la ra ra sý 
Pazarlama,UluslararasýProjeYönetimi,Giriþimcilik,ÇokulusluFirmalarda
Stratejik Yönetim, Uluslararasý Muhasebe Standartlarý, Ticaret Hukuku,
OyunveKararVermeTeorisigibiderslerokutulmaktadýr.Mezunlaraðýrlýk
ola rak özel sek tör de is tih dam edil mek te dir ler. Ay rý ca ka mu sek tö rü nün 
il gi li bi rim le rin de de yer ala bi lir ler.
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ULUSLARARASITÝCARET/
ULUSLARARASITÝCARETVEÝÞLETMECÝLÝK

Ulus la ra ra sý Ti ca ret ve Ýþ let me ci lik prog ra mý, ulus la ra ra sý alan da ti ca ri 
fa ali yet gös te ren fir ma lar da te mel iþ let me ci lik kav ram la rý ný uy gu la ya bi
len, iþ let me le rin pa zar pay la rý ný ge niþ le ten, ya ban cý dil bi len yö ne ti ci 
aday la rý ye tiþ tir me yi amaç la mak ta dýr. 

Bubölümde,ÝþletmeYönetimi,Ekonomi,Muhasebe,Finansman,Ýsta
tis tik, Bil gi sa yar, Dýþ Ti ca ret Uy gu la ma la rý ve Ka nun la rý, Ulus la ra ra sý An laþ
ma lar, Gi ri þim ci lik ve Kü çük Ýþ let me Yö ne ti mi ile Pa zar la ma ders le ri oku
tul mak ta ve öð ren ci le rin ikin ci bir ya ban cý dil öð ren me le ri sað lan ma ya 
ça lý þýl mak ta dýr. Ay rý ca, öð ren ci nin ba þa rý du ru mu na gö re de staj, pro je 
ve uy gu la ma ça lýþ ma la rý or ga ni ze edil mek te dir. Ulus la ra ra sý Ti ca ret ve 
Ýþ let me ci lik oku mak is te yen le rin ti ca ret il gi le ri nin ya nýn da sa yý sal ye te ne
ði nin ve sö zel ifa de ye te ne ði nin iyi ol ma sý ge re kir. 

Prog ra mý bi ti ren ler, ti ca ret sek tö rün de hiz met ve ren ulus la ra ra sý þir ket
ler de pa zar la ma, fi nans, mu ha se be ve araþ týr ma bö lüm le rin de yö ne ti ci, 
uz man, uz man yar dým cý sý ve da nýþ man ola rak ça lý þa bi lir ler.

ULUSLARARASITÝCARETVEFÝNANSMAN

Dünyamýzsonyýllardaküreselleþmesürecinegirmiþtir.Buarada1980’li
yýl la rýn baþ la rýn dan iti ba ren ül ke miz de de ti ca ri ve eko no mik an lam da 
dý þa açýl ma ko nu sun da önem li me sa fe ler ka te dil miþ tir. 

Bu ge liþ me ler so nu cu þir ket ler, ka pa lý sis tem ler ol mak tan çý kýp çok 
ulus lu özel lik ler ka zan mak zo run da kal mýþ lar dýr. Çok ulus lu özel lik ler, it ha
lat ve ih ra ca týn öte sin de ulus la ra ra sý ör güt ya pý la rý, çok yön lü kül tür or ga
ni zas yo nu, dýþ kay nak la rýn yö ne tim ve or ga ni zas yo nu gi bi ye ni kav ram la
rýn þir ket le re ta þýn ma sý ný ge rek tir mek te dir. 

Sonyýllardadünyaticaretininserbestleþmesineyönelikatýlanadýmla
rýn ya rat tý ðý re ka bet or ta mý, fir ma la rý ge rek iç, ge rek se dýþ pi ya sa lar da 
ti ca ret te uz man laþ mýþ ele man lar bul ma ya zor la mýþ týr. Ulus la ra ra sý Ti ca ret 
prog ra mý, bu alan lar da uz man laþ mýþ ele man la rý ye tiþ tir me yi amaç la
mak ta dýr. 
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Bu prog ram lar da, Mu ha se be, Eko no mi, Ýþ let me Ma te ma ti ði, Bil gi sa
yar, YönetimOrganizasyonu, Ticari Ýletiþim, Ýstatistik,Hukuk, Pazarlama,
Hiz met En düs tri sin de Yö ne tim Mu ha se be si, Ulus la ra ra sý Ti ca ret, Araþ týr ma 
Yön tem le ri, Hiz met Ýþ let me le ri Yö ne ti mi, Hiz met Pa zar la ma sý, Kam bi yo 
RejimleriveDýþTicaret,ÝletiþimTeknolojisiveTicaret,DýþTicaretveKam
biyoHukuku,Finans,RiskveSigorta,KantitatifUygulamalar,Uluslararasý
TicaretveABTicaretHukuku,DýþTicaretFinansmaný,TicaretteBankacýlý
ðýnRolü,Türkiye’ninTicariÝliþkideBulunduðuÜlkeler,ÝthalatÝhracatYöne
timi,UluslararasýLojistikveTicaret,HizmetEndüstrilerindePlanlama,Pera
ken de ci lik, Eko no mik En teg ras yon ve Av ru pa Bir li ði, Ulus la ra ra sý Pa zar la
ma, Para Teori ve Politikasý, Para ve Banka, Uluslararasý TicaretteÖzel
Ko nu lar ders le ri oku tul mak ta dýr. 

Bu bö lüm le ri oku mak is te yen ler, ana li tik dü þün me gü cü ne sa hip, 
ma te ma tik ve eko no miy le il gi li ve ye ni lik le re açýk ki þi ler ol ma lý dýr lar. 
Me zun lar, ti ca ret sek tö rün de hiz met ve ren ulus la ra ra sý þir ket ler de, pa zar
la ma, fi nans, mu ha se be ve araþ týr ma bö lüm le rin de yö ne ti ci, uz man, 
uz man yar dým cý sý ve da nýþ man ola rak ça lý þa bi lir ler.

ULUSLARARASITÝCARETVELOJÝSTÝK

Eko no mik ve si ya si sý nýr la rýn iyi ce be lir siz leþ ti ði gü nü müz kü re sel leþ me 
ça ðýn da ulus la ra ra sý ti ca ret ül ke eko no mi le rin de ar tan oran da önem 
ka zan mak ta dýr. Bu sü re cin en önem li di na mik le rin den olan en for mas yon 
ve ile ti þim tek no lo ji le rin de ge liþ me ler bir yan dan pi ya sa lar ara sýn da et ki
le þi mi ar tý ra rak, di ðer yan dan ulaþ týr ma ola nak la rý ný ge liþ ti re rek Dün ya 
ti ca ret hac mi ni yük selt mek te dir. 

Ar týk ge le nek sel sek tör ler de da ha çok sa yý da ürü nün dýþ ti ca re ti ya pý
lýr ken, di ji tal en for mas yon ürün le ri nin de yay gýn laþ ma sýy la ta ma men ye ni 
ürünleruluslararasýticaretekonuolmaktadýr.UluslararasýTicaretveLojis
ti ði tüm yön le riy le ele ala bil mek için in ter di sip li ner bir ba kýþ açý sý na ih ti yaç 
du yu la cak týr. Bu ne den le prog ram oluþ tu ru lur ken Ýk ti sat  Ýþ let me ders le
riy le bir lik te sos yal bi lim for mas yo nu ka za nýl ma sý na dö nük ders le re yer 
ve ril miþ tir. 
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Lisansprogramý1ve2.sýnýflarýÝktisadiveÝdariBilimlerintemeldersleri
ni içer mek te dir. Bu sý nýf lar da ik ti sa di ana liz için ge rek li te mel le rin in þa 
edil di ði mik ro ve mak ro eko no mi gi bi ve iþ ida re si için ge rek li pa zar la ma 
muhasebe gibi alanlardan dersler bulunmaktadýr. 3 ve 4. sýnýflar ise
temelbilgilerinüzerinebinaedilecekolanUluslararasýTicaretveLojistik
ders le ri ni içer mek te dir. Bu sý nýf la rýn müf re da tý öð ren ci le rin lo jis tik ya da dýþ 
ti ca ret alan la rýn dan bi rin de uz man laþ ma sý na fýr sat ve re cek þe kil de ta sar
lan mýþ týr. 

Lisansprogramýndanmezunolanöðrencilerlojistikvedýþticaretsek
tör le rin de uz man/yö ne ti ci ola rak ça lýþ ma nýn ya nýn da ka mu sek tö rün de 
ka nun la rýn ken di ne ta ný dý ðý tüm mes lek sý nav la rý na gir me ola na ðý na 
ka vu þa cak lar dýr.
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 YE REL YÖ NE TÝM LER

Prog ra mýn ama cý; öð ren ci le re ye rel yö ne tim le rin ku ru luþ, per so nel ve 
iþ le yiþ le ri ne iliþ kin ku ral ve sü reç ler kar þý laþ týr ma lý ola rak öð re til mek te dir. 
Programkapsamýnda,öðrencilereYerelYönetimler,YerelSiyaset,Kent
leþme, Kent Planlama, Çevre Sorunlarý, Büro Yönetimi, Halkla Ýliþkiler,
Mu ha se be ve Ka mu Ma li ye si gi bi ders ler ku ram sal ve uy gu la ma lý ola rak 
ve ril mek te dir. 

• YerelYönetimlerBölümüöðrencileri,SiyasalBilgilerFakültesimezunu
ola cak týr.

• SiyasalBilgilerFakültesimezunlarýnýngirebildiðisýnavlaragirecektir.

• Mezunlar,onbinlercekamuyönetimimezunuarasýndakaybolmaya
cak, ye rel yö ne tim ler me zu nu ola rak fark ya ra ta cak týr.

• Türkiye’devedünyadagiderekgeliþenyerelyönetimleralanýndasöz
sa hi bi ki þi ler ola cak týr.

• Baþtabüyükþehirbelediyeleriolmaküzereyerelyönetimlerdedaha
hýz lý yük sel me ola nak la rý na sa hip ola cak týr. 

YÝ YE CEK VE ÝÇE CEK ÝÞ LET ME CÝ LÝ ÐÝ

Bu prog ra mýn ama cý otel le rin 
ve tu rizm le il gi li sek tö rün mut fak
la rý ný ida re ede bi le cek, ge rek li 
mal ze me nin alý mý ný ya pa bi le cek 
ele man ye tiþ tir mek tir. 

Bu prog ram dan me zun olan
lar; otel ler de, res to ran lar da, özel 
ve ka mu sek tör le ri nin mut fak la
rýn da iþ bu la bi lir ler. 
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YÖNETÝMBÝLÝMLERÝPROGRAMLARI

Prog ra mýn te mel ama cý de ði þen dün ya da gi de rek kü re sel le þen re ka
bet le ba þa çý ka bi le cek, bil gi li, ye ni lik çi, sos yal so rum lu luk sa hi bi yö ne ti ci 
ve gi ri þim ci ada yý özel lik le ri ne sa hip bi rey ler ye tiþ tir mek tir.

Prog ram, Tür ki ye ve ulus la ra ra sý pi ya sa lar da ki güç ko þul la ra gö ðüs 
ge      re bi le cek ge le ce ðin ba þa rý lý yö ne ti ci le ri ne yal nýz mes lek le ri nin tek nik
le ri ni öð ret mek ve yal nýz ca va ro lan uy gu la ma la rý ta nýt mak la ye tin me yip, 
fark lý du rum lar kar þý sýn da doð ru ka rar ve re bil me le ri ne kat ký da bu lu na cak 
ana li tik yön tem le ri ve prob lem çöz me ye te nek le ri ni ka zan dýr ma ya da 
önem ver mek te dir. 

ProgramTürkiye’yidahaiyitoplumsaldüzeyeçýkarmakamacýnýgü
den ge le ce ðin yö ne ti ci le ri nin ya ný sý ra dok to ra prog ram la rý na de vam 
ede rek bi lim ala nýn da da kat ký sý ola bi le cek ge le ce ðin öð re tim üye le ri ni 
ye tiþ tir me yi he def le mek te dir. Prog ram dan me zun olan lar özel sek tör, 
ka mu sek tö rü ve si vil top lum ku ru luþ la rýn da çe þit li gö rev ler de ça lý þa bi le
cek le ri gi bi li san süs tü prog ram la ra da de vam ede bi lir ler.

YÖNETÝMBÝLÝÞÝMSÝSTEMLERÝ

Yönetim Biliþim Sistemleri programýnýn amacý, biliþim (bilgisayar) sis
tem le ri yo lu ile el de edi len bil gi le ri yö ne tim ve eko no mi so run la rý nýn çö zü
münde uygulayabilecek kiþiler yetiþtirmektir. Yönetim Biliþim Sistemleri
prog ra mýn da oku tu lan ders ler üç grup ta top la na bi lir. 

Bun lar dan “Bi li þim Ders le ri” gru bun da Prog ram la ma Tek nik le ri, Bi li þim 
Teknolojisi,VeriTabanlarýYönetimi,SistemAnaliziveTasarýmý,ÝþletimSis
tem le ri, Ve ri Ýle ti þi mi, Bil gi sa yar Að la rý; “Ýþ let me Ders le ri” gru bun da Eko no
mi, Ýþletme,Yöneticilik,Muhasebe,Pazarlama,Finans,Hukuk;“Niteliksel
Dersler”grubundaiseMatematik,Ýstatistik,YöneylemAraþtýrmasý,Lojistik
KararDestekSistemleri’dir.
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YönetimBiliþimSistemleriprogramýndaokumakisteyenlerinüstdüzey
de ma te ma tik sel dü þün me ve ana liz ye te ne ði ne sa hip, sos yal bi lim ler le 
özel lik le eko no mi ve sos yo lo jiy le il gi li, doð ru ka rar ve re bi len, ya ra tý cý ki þi ler 
ol ma la rý ge re kir. 

Bu prog ra mý bi ti ren ler res mi ve özel ku ru luþ la rýn bil gi iþ lem ve sis tem 
ge liþ tir me bö lüm le rin de, ya zý lým ev le rin de, da nýþ man lýk þir ket le rin de gö 
rev ala bi lir ler.
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Sö zel Pu an Tü rün den Öð ren ci Alan
Yük se köð re tim Prog ram la rý

    
AR KE OLO JÝ VE SA NAT TA RÝ HÝ

Bu prog ram la rýn ama cý; bi re ye, in san lý ðýn do ðu þun dan an tik ça ðýn 
son uy gar lýk la rý na ka dar ge çen sü re için de ki kül tür ve uy gar lýk lar ile Ýs lam 
ve Dün ya sa na tý ný de rin le me si ne in ce le ye cek ve kap sam lý bil gi ler edin
me si ne yar dým cý ola cak eði tim ve öð re ti mi sað la mak týr.

    Bö lüm ler de oku tu lan baþ lý ca ders ler; 
Pre his tor ya, Sa nat Ta ri hi, Es ki Yu nan ca, 
Nü miz ma tik, Bi zans Sa na tý, Av ru pa Sa na
tý, Tek nik Re sim, Mi to lo ji, Sa nat ve Es te
tik’tir.

Bu bö lüm ler de oku mak is te yen le rin, 
özel lik le ta ri he me rak lý, es ki uy gar lýk la ra 
ve kül tür le re kar þý il gi li, ka zý ça lýþ ma la rý na 
ve bi lim sel araþ týr ma la ra me rak lý ve 
do  ða ko þul la rý na da ya nýk lý ol ma la rý ge 
rek mek te dir.

Me zun lar il gi li ka mu ku rum la rýn da 
ve  ya özel sek tör de ça lý þa bi lir.

AZER BAY CAN TÜRK ÇE SÝ VE EDE BÝ YA TI

Azer bay can Türk çe si ve Ede bi ya tý prog ra mý; Azer bay can Türk le ri nin 
di li, ede bi yat, ta ri hi, sos yokül tü rel ya pý la rý, ulus la ra ra sý iliþ ki le ri ko nu la rýn
da uz man laþ mýþ fi lo log lar ye tiþ tir me yi amaç lar. Öð re tim sü re ci bo yun ca; 
ses bil gi si, ka nuþ maçe vi ri, ede bi yat ta ri hi, mo dern ede bi yat, si ya si ve 
kül tü rel ta rih alan la rý ný kap sa yan bir prog ram uy gu la nýr. Azer bay can 
Türk çe si ve Ede bi ya tý prog ra mýn da oku mak is te yen le rin; sö zel ye te ne ðe 
sa hip, öð ren me ye ve araþ týr ma ya is tek li, dil ve ede bi ya ta il gi li ve bu 
alan lar da ba þa rý lý kim se ler ol ma la rý ge re kir. 
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BA SIN VE YA YIN 

Ba sýn ve Ya yýn prog ra mý nýn ama cý; bi re ye rad yo, te le viz yon, halk la 
iliþ ki ler, rek lam cý lýk, si ne ma gi bi alan lar da, ba sýn ve ya yýn cý lýk la il gi li te mel 
bil gi le ri ve uy gu la ma la rý (ha be rin kay na ðýn dan, bas ký aþa ma sý na ve 
ya yým lan ma sý na ka dar vb.) ka zan dý ra rak bu uy gu la ma la rý bel li bir dü zen 
içe ri sin de yü rüt me si ni sað la ya cak be ce ri le ri ka zan dýr mak týr. Bö lüm de 
oku tu lan baþ lý ca ders ler, Rad yo Ya yýn cý lý ðý, Ha ber Top la ma ve Yaz ma, TV 
Ha ber ci li ði, Ba sýn Eko no mi si ve Ýþ let me ci li ði’dir. 

Bu bö lüm de oku mak is te yen le rin ana liz ve sen tez ya pa bi len, göz lem
ci, ya zý lý ve söz lü an la tým da ba þa rý lý ve atýl gan ol ma la rý ge rek mek te dir. 

  

Ba sýn ve Ya yýn me zun la rý ulu sal ve ye rel ga ze te le rin ya zý iþ le rin de, 
ka mu ve ya özel rad yo TV ku ru luþ la rýn da, rek lam ku ru luþ la rýn da, de ði þik 
ku rum la rýn ba sýn ve halk la iliþ ki ler de part man la rýn da ça lý þa bil mek te dir.
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COÐ RAF YA

Prog ram da, do ðal çev re nin özel lik le ri ile çev re ve in san iliþ ki le ri, nü fus 
da ðý lý mý ve eko no mik et kin lik ler gi bi ko nu lar da eði tim ver mek ve araþ týr
ma yap mak amaç la nýr.

Coð raf ya bö lü mün de; Ge nel Kli ma to lo ji, Jeo mor fo lo ji, Coð ra fi Kar
tog raf ya, Be þe ri Coð raf ya ya Gi riþ, Ge nel Eko no mik Coð raf ya, Hid rog raf
ya ve Bit ki Coð raf ya sý, De mog raf ya, Tür ki ye Jeo mor fo lo ji si, Uy gu la ma lý 
Jeo mor fo lo ji, Tür ki ye Eko no mik Coð raf ya sý, Böl ge sel Coð raf ya, Ha ri ta Bil
gi si, Gra fik ve Çi zim Yön tem le ri gi bi ders ler ve ril mek te dir. 

 

Prog ram da oku mak is te yen
le rin, araþ týr ma yý ve oku ma yý se 
ven, bi yo lo ji, je olo ji gi bi do ða, 
sos yo lo ji, ta rih gi bi top lum bi lim le
ri ne il gi du yan ki þi ler ol ma sý ge re
kir. 

Me zun lar ka mu ve ya özel sek
tör de ça lý þa bi lir. Öð ret men lik for
mas yo nu olan lar, Mil li Eði tim Ba 
kan lý ðý’na bað lý res mi or ta öð re
tim ku rum la rýn da ça lýþ mak is ter
ler se öð ret men lik alan sý na vý na 
gi rip ye ter li pu aný al mak zo run
da dýr.
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COÐ RAF YA ÖÐ RET MEN LÝ ÐÝ

Coð raf ya Öð ret men li ði prog ra mý nýn ama cý; or ta öð re tim ku rum la rýn
da Coð raf ya Öð ret men li ði gö re vi ni yü rü te cek ki þi le ri ye tiþ tir mek tir. Bu 
prog ram da oku tu lan baþ lý ca ders ler; Tür ki ye’nin Fi zi ki Coð raf ya sý, Jeo
mor fo lo ji, Ha ri ta Bil gi si, Kom þu Ül ke ler Coð raf ya sý, Ula þým, Üre tim Coð raf
ya sý ve Eði ti me Gi riþ, Ölç me De ðer len dir me, Öð ren me Psi ko lo ji si, Eði tim 
Sos yo lo ji si gi bi ders ler dir. 

Bu bö lü mü oku mak is te yen ler üs tün bir aka de mik ye te ne ðe ve sö zel 
ifa de gü cü ne sa hip, sa býr lý ki þi ler ol ma lý dýr. 

Coð raf ya Öð ret men li ði bö lü mü nü bi ti ren ler den, Mil li Eði tim Ba kan lý
ðý’na bað lý res mi or ta öð re tim ku rum la rýn da ça lýþ mak is te yen ler öð ret
men lik alan sý na vý na gi rip ye ter li pu aný al mak zo run da dýr. Ay rý ca me zun
lar özel okul lar ve ya özel eði tim ku rum la rýn da ça lý þa bi lir.

ÇAÐ DAÞ TÜRK LEH ÇE LE RÝ VE EDE BÝ YAT LA RI

Bu bö lü mün ama cý; Türk Di li ve Ede bi ya tý’nýn baþ lan gýç tan iti ba ren 
ge liþ me si, leh çe ve ede bi yat la rýn da ki dö nem ler, Aze ri, Ka zak, Öz bek, Kýr
gýz, Ta tar, Türk men ve Uy gur Türk le ri nin leh çe ve ede bi yat la rýn da ki olu þu
mu, ge li þim aþa ma la rý nýn araþ tý rýl ma sý ve öð re til me si dir. Prog ram da, Türk 
leh çe le ri nin dil bil gi si ku ral la rý öð re til mek te, ku ral la rýn de ði þik kla sik ve 
mo dern Türk leh çe le rin de me tin ler üze rin de uy gu la ma la rý ya pý la rak, bu 
leh çe le rin bü tün çað la rý in ce len mek te dir. 

Bu bö lü mü oku mak is te yen le rin araþ týr ma ya il gi du yan, güç lü bir bel
le ðe ve dik ka te sa hip ol ma la rý ge rek mek te dir. Bö lüm me zun la rý Tür ko log 
un va ný alýr lar. Türk Cum hu ri yet le ri ile iliþ ki li olan bö lüm ler de gö rev ala bil
dik le ri gi bi üni ver si te le rin il gi li fa kül te le rin de bi lim sel ça lýþ ma lar yap ma ya 
yö ne le bi lir.
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 ÇER KEZ DÝ LÝ VE KÜLTÜRÜ
Çer kez Di li ve Ede bi ya tý bö lü mü nün ama cý, güç lü bir alt ya pý ile 

do nan mýþ, ulus la ra ra sý dü zey de bi lim sel araþ týr ma lar ya pa bi le cek ça lýþ
ma yön tem ve di sip li ni ka zan mýþ, ya ra tý cý ve eleþ ti rel dü þü ne bi len, doð ru 
so ru la rý so ran, çö züm üre te bi len, ye ni ge liþ me le ri ta kip eden, ken di ni 
et kin bir dil le ifa de ede bi len, sa de ce Tür ki ye de ðil yurt dý þýn da da ba þa
rý lý ola cak kül tür lü öð ren ci ler ye tiþ tir mek, öð ren ci le rin mu ka ye se li bir yak
la þým la Çer kez Di li ve Ede bi ya tý ala nýn da araþ týr ma lar yap ma la rý ný sað la
mak, çað daþ tek no lo ji ler den de ya rar la na rak dil bi li mi ve di lin kul la ný mý 
üze rin de ça lý þýr ken eleþ ti rel ve ana li tik yak la þým la rý ný ge liþ tir mek tir. 

Bu prog ram da; Çer kez ce Din le me ve Ko nuþ ma, Çer kez ce Dil bil gi si, 
Çer kez ce Oku ma ve Yaz ma, Ge le nek sel Çer kez Ede bi ya tý, Çað daþ Çer
kez Ede bi ya tý, Çer kez Ta ri hi, Kaf kas ya Ta ri hi, Rus ça, Dil bi li mi, Ede bi Me tin 
Çe vi ri si gi bi ders ler oku tul mak ta dýr.

Me zun lar Çer kez Fi lo lo ðu / Dil Bi lim ci si un va ný ný alýr. Bu bö lü mün 
me zun la rý, baþ ta fi lo lo ji ça lýþ ma la rý ya pan ku rum lar, kü tüp ha ne ler, ar þiv
ler ol mak üze re gör sel ve ya zý lý ba sýn da ve en for mas yon la il gi li çe þit li 
ku ru luþ lar da is tih dam edi le bi lir ve ya ka ri yer ya pa bi lir. Ay rý ca ül ke miz ile 
il gi li ül ke nin ti ca ri , eko no mik ve bi lim sel iliþ ki le rin de rol oy na yan res mi ve 
özel ni te lik li va kýf der nek ve ku rum lar da gö rev ala bi lir ler. 

Baþ ta Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ve Kül tür Ba kan lý ðý ol mak üze re ül ke miz de ki 
il gi li ku rum lar da ça lý þa bi lir ler. Fi lo log ol mak is te yen öð ren ci ler de alan bil
gi le ri ni de rin leþ ti re bi lir ya da li san süs tü eði ti mi ala rak aka de mik ka ri ye ri 
se çe bi lir. Bu bö lüm den me zun olan öð ren ci ler T.C. Kül tür ve Tu rizm 
Ba kan lý ðý’nýn çe þit li bi rim le rin de bu nun ya ný sý ra özel ku ru luþ la rýn kül tür ve 
tu rizm le il gi li bi rim le rin de de ça lýþ ma ola na ðý bu la bi le cek tir.

Ay rý ca ül ke mi zin zen gin kül tü rel mi ra sý ne de niy le dev let ku rum la rý ile 
sa yý la rý hýz la ar tan özel ku ru luþ ve va kýf la rýn kur du ðu mü ze ve çe þit li kül tür 
bi rim le rin de ya ban cý dil bi len ve ala nýn da iyi ye tiþ miþ dil bi lim ci le re ar tan 
oran da ta lep du yul ma sý da ça lýþ ma alan la rý ný ge niþ let mek te dir.
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ÇÝZ GÝ FÝLM VE ANÝ MAS YON

Çiz gi Film ve Ani mas yon Bö lü mü te ori yi uy gu la may la, bi li mi sa nat la, 
ger çek li ði sa nal la sen tez le me an la yý þý üze ri ne ku ru lan bir bö lüm olup, ile
ti þim bi lim le ri nin ge le ce ðe ta þýn ma sýn da önem li ka pý lar aç ma özel li ði ne 
sa hip tir. Çiz gi Film ve Ani mas yon Bö lü müy le, ile ti þim ala nýn da teo rik bil gi
yi, uy gu la ma lý eði tim le des tek le ye rek ak tar mak ve bu alan da ge rek sek
tö rün ge rek se de üni ver si te le rin ih ti ya cý olan do na ným lý mes lek ve sa nat 
in san la rý ye tiþ ti ril me si amaç lan mak ta dýr. Çiz gi film ve ani mas yon, di ji tal 
ile ti þim tek no lo ji le ri nin hýz la ge liþ ti ði ça ðý mýz da ile ti þim ve gör sel sa nat la rý 
il gi len di ren bü tün iþ ve hiz met sek tör le rin de ih ti yaç du yu lan bir alan ha li
ne gel miþ bu lu nu yor. Bö lü mün ama cý hem ile ti þim sek tö rü ne ka li fi ye ele
man lar ye tiþ tir mek, hem de bu alan da ni te lik li aka de mik kad ro la rýn ye tiþ
me si ni sað la mak týr.

Bu prog ram da; Çiz gi Film Tek nik le ri, Ani mas yon De sen, Sa nat Kav
ram la rý, Te mel Sa nat Eði ti mi, Çiz gi Film, Ka rak ter Ge liþ tir me, Elek tro nik 
Gö rün tü, Gör sel An la tým, Çiz gi Film Ta sa rý mý, Öy kü Ta sa rý mý, 2 Bo yut lu Bil
gi sa yar Ani mas yon gi bi ders ler oku tul mak ta dýr.

Çiz gi Film ve Ani mas yon Prog ra mý me zun la rý için çe þit li sek tör ler de 
ge niþ bir iþ ala ný bu lun mak ta dýr. Alan da Tür ki ye’de önem li bir ih ti yaç 
bu lun mak ta dýr. Çe þit li üni ver si te ler de çiz gi film ve ani mas yon bö lüm le ri 
bu lun mak la bir lik te ye tiþ miþ ele man açý sýn dan he nüz ge rek si nim le ri kar þý
la ya cak dü ze ye ge lin miþ de ðil. Bu ne den le de alan da ye tiþ miþ ele man 
ih ti ya cý ol duk ça faz la. Bö lüm me zun la rý bü tün ka mu ve özel ku rum ve 
ku ru luþ la rýn ile ti þim bi rim le ri, halk la iliþ ki ler de part man la rý, rek lam ve ta ný
tým bi rim le ri bün ye sin de gö rev ya pa bi lir. Rek lam ve halk la iliþ ki ler sek tö
rün de ha re ket li gö rün tü ta sa rým cý sý ola rak is tih dam edi le bi lir ler. 

Te le viz yon ve si ne ma sek tö rün de çiz gi film ta sa rým cý sý, ya pým cý sý ve 
yö ne ti ci si ola rak is tih dam ola na ðý bu la bil mek te dir ler. Eði tim ku rum la rýn
da eði tim amaç lý çiz gi film ve ani mas yon ta sa rým la rý, eði ti ci ký sa film ça lýþ
ma la rý vb. üre tim alan la rýn da ça lý þa bi lir ler. 

Üni ver si te le rin il gi li bö lüm ve bi rim le rin de aka de mis yen ola rak gö rev 
ala bi lir ler. Do la yý sýy la da çiz gi film ve ani mas yon uz man ve sa nat çý sý ile ti
þim, rek lam, ta ný tým, halk la iliþ ki ler, pro pa gan da, eði tim, sað lýk vb. he men 
tüm sek tör ler de is tih dam ola na ðý bu la bil mek te dir.



2021 MESLEKLER REHBERİ

170 “Eğitim ciddi kurumların işidir”

  
EL SA NAT LA RI

 Za man için de de ði þen, in san ve 
üre tim iliþ ki le ri ne bað lý ola rak ge li
þen sa nat lar dan bi ri si de el sa nat la
rý dýr. Ül ke miz de var olan mil li ser vet
le rin ko run ma sý ve bun la rýn ço ðal tý
la rak kül tü rü mü zün ya yýl ma sý önem 
ta þý mak ta dýr. Özel lik le el sa nat la rýn
da çok çe þit li alan lar da çok çe þit li 
de ðer le re sa hip olan ül ke miz de bu 
de ðer le rin ak ta rýl ma sý ve ko run ma
sý, ye ni le me ya pýl ma sý için ni te lik li 
iþ gü cü ne ih ti yaç du yul mak ta dýr. 

Bö lü mün ama cý; özel lik le mi ma ri 
eser ler de kul la ný lan ah þap oy ma cý
lý ðý, al çý iþ le ri, du var re sim le ri, me tal 
iþ le ri, cam süs le me ci li ði gi bi ge le
nek sel el sa nat la rý mý zýn ör nek le ri ni 
bel ge le ye cek ve üre ti len bil gi yi 
gü nü müz tek no lo ji si ne ak ta ra cak 
ni te lik te iþ gü cü ye tiþ tir mek tir.

Bu prog ram da; Sa nat Ta ri hi, Uy gar lýk Ta ri hi, Ta sa rým Ta ri hi, Do ku ma 
Tek nik le ri, Ör gü Tek nik le ri, De ri Tek nik le ri, Na kýþ Tek nik le ri, El Sa nat la rýn da 
Mo tif ve Kom po zis yon, Ta sa rým Ýl ke ve Yön tem le ri, Sa nat lar Ara sý Et ki le
þim, Þap ka Ya pým Tek nik le ri, Yap ma Be bek Tek nik le ri, Tu ris tik Ürün Ta sa rý
mý, Cam Bon cuk Ta sa rý mý, Çi çek Ta sa rý mý, Kuk la ve Mask Ya pý mý, An tik 
Sa nat lar ve Tek no lo ji le ri gi bi ders ler oku tul mak ta dýr.

Prog ram da eði tim gö ren öð ren ci ler; il gi li sek tör de El Sa nat la rý, Ta ký, 
Na kýþ, De ri, Çi çek dü zen le me, Yap ma çi çek, Be bek ve Oyun cak ta sa
rým cý sý ola rak, Müþ te ri tem sil ci lik le rin de, ARGE bi rim le rin de, ka mu ve özel 
ku rum ve ku ru luþ lar da ta sa rým cý da nýþ man ola rak gö rev ala bi lir.
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FÝLM TA SA RI MI VE YAZARLIĞI / FÝLM TA SA RIMI VE YÖNETİMİ /
 FÝLM TA SA RIMI VE YÖ NET MEN LÝ ÐÝ

 Film Ta sa rý mý bö lü mü; Si ne ma ve Te le viz yon ala nýn da do na ným lý, 
te mel sa nat sal ve mes le ki pren sip ler açý sýn dan du yar lý, ça lýþ ma la rýn da 
ti tiz ve ken di si ni ye ni le me ye açýk araþ týr ma cý lar, ya zar lar, gö rün tü yö net
men le ri, yö net men ler ve can lan dýr ma cý lar ye tiþ tir me yi he def le mek te dir. 

çekim 21

Bi rin ci sý nýf ta alý nan ders ler ge nel bir kül tü rel alt ya pý oluþ tur ma yý he 
def ler. Ýkin ci sý nýf tan iti ba ren, yi ne bir çok or tak ku ram sal der sin ya ný sý ra, 
söz ko nu su alan ile il gi li ders le re de vam edi lir. 

Dör dün cü öð re nim yý lý baþ lan gý cýn da, her öð ren ci pra tik ve ya ku ram
sal bir tez ko nu su se çer, be lir le nen ta rih te tes lim eder ve ye ter li lik al dý ðý 
tak dir de me zun olur. Bö lüm de, Dün ya Si ne ma sý, Kit le Ýle ti þi mi, Fo toð raf, 
Türk Si ne ma sý, Se nar yo gi bi ku rum sal ve pro je te mel li ders ler yer al mak ta
dýr. Me zun lar; film þir ket le ri, te le viz yon ka nal la rý, rek lam ya pým þir ket le rin
de iþ ola na ðý bul ma nýn ya ný sý ra sek tör de ya pým cý, yö net men, kur gu 
uz man lý ðý, gö rün tü yö net men li ði ve ya ya pým son ra sý tek ni ker ola rak da 
gö rev ala bi lir ler.
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FO TOÐ RAF 

Fo toð raf bö lü mü nün te me lin de yap tý ðý iþe say gý lý, mes le ði ni se ven ve 
onun la mut lu olan, po zi tif bir ça lýþ ma or ta mý ya ra ta bi len, es te tik du yar lý ðý 
ve sez gi le ri ge liþ miþ, tek nik do na ný mý ve yet kin li ði sað lam, öz gün ya rat ma 
be ce ri le ri oluþ muþ, dün ya ya ve ya þa dý ðý top lu ma du yar lý öð ren ci ler 
ye tiþ tir mek var dýr.

Öð ren ci le rin tek nik, es te tik ve ku ram sal bil gi le ri ni ar týr mak ve fo toð raf 
sa na tý nýn di ðer sa nat dal la rý ile et ki le þi mi ni gös te re bil mek ama cýy la li sans 
öð re ti mi nin ilk iki yý lýn da Fo toð raf Tek ni ði, Es te ti ði ve ge nel kül tür ve ri lir
ken,üçün cü ve dör dün cü ders yýl la rý içe ri sin de fo toð ra fýn uz man lýk dal la
rýn da ça lýþ ma lar de vam et ti ril mek te dir.

Fo toð raf ta ri hi, fo toð raf op ti ði, sa nat ta ri hi, mo da fo toð ra fý, gör sel ta 
sa rým ve kom po zis yon gi bi ders le ri yer al mak ta dýr. Ay rý ca ka ran lýk oda 
uy gu la ma lý ders le ri için la bo ra tu ar lar ve mo dasa nat fo toð raf la rý için 
çe þit li stüd yo lar kul la nýl mak ta dýr. 

Bil gi sa yar des tek li pho tos hop ders le ri için ha zýr la nan atöl ye ler de ak tif 
kul la nýl mak ta dýr.
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FO TOÐ RAF VE VÝ DEO

 Bö lüm, fo toð raf ve vi de onun kül tü rel, 
sos yal, es te tik ve ti ca ri bað lam lar da 
be lir li amaç la ra hiz met ede bi len araç lar 
ol ma özel lik le ri nin eleþ ti rel ba kýþ açý sýy la 
in ce len me si ni ve bu araç la rý kul la na bil
me nin ge rek tir di ði kap sam lý tek nik ve 
pra tik be ce ri le rin ka zan dý rýl ma sý ný amaç
lar. 

Ders prog ra mý, fo toð raf çý lýk ve vi deo 
alan la rý nýn al gý, gör sel kül tür, fo toð raf 
ta ri hi gi bi te mel ko nu la rý ný ve sa yý sal 

gö rün tü iþ le me, mü zik vi de osu, rek lam fo toð raf çý lý ðý, mi ma ri fo toð raf çý lýk, 
postpro dük si yon, bü yük for mat fo toð raf çý lýk, et ki le þim li vi deo ve ya yýn 
ta sa rý mý gi bi ile ri uz man lýk alan la rý ný kap sa ya cak bi çim de ta sar lan mýþ týr. 

Prog ram da su nu lan ders ler, öð ren ci le rin üret tik le ri iþ ler de fo toð raf 
uy gu la ma la rý nýn po tan si yel le ri ni en iyi bi çim de keþ fet me le ri ni ve kul lan
ma la rý ný amaç lar.

GAS TRO NO MÝ VE MUT FAK SA NAT LA RI

Gas tro no mi ve Mut fak Sa nat la rý bö lü mü nün ama cý ko nak la ma ve 
yi ye cekiçe cek iþ let me le ri için ni te lik li yö ne ti ci þef ler (aþ çý lar) ye tiþ tir mek
tir. Bu amaç doð rul tu sun da öð ren ci ler, bi ri Ýn gi liz ce ol mak üze re iki 
ya ban cý dil, bil gi tek no lo ji le ri, tu rizm sek tö rü ve tu rizm iþ let me le ri, mo dern 
iþ let me ci lik ve yö ne ti ci lik, Türk mut fa ðý, ulus la ra ra sý mut fak lar, bes len me 
il ke le ri, gý da bi li mi ve tek no lo ji si, yi ye cekiçe cek üre ti mi ile il gi li bil gi ve 
be ce ri ler le do na týl mak ta dýr.

Bu bö lüm den me zun ol mak için öð ren ci le rin tu rizm iþ let me le rin de staj 
yap ma sý ge rek mek te dir. 

Bö lüm me zun la rý için tu riz min hýz la ge liþ ti ði ül ke miz de ve di ðer ül ke ler
de ki ko nak la ma ve yi ye cekiçe cek iþ let me le rin de yö ne ti ci þef ola rak 
ça lýþ ma ola nak la rý var dýr.
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GA ZE TE CÝ LÝK

 Ga ze te ci lik prog ra mý, ha be rin kay na ðýn
dan baþ la ya rak, bas ký aþa ma sý na ka dar 
olan te mel bil gi le ri ve uy gu la ma la rý ile sü re li 
ya yýn la rýn bas ký sý na iliþ kin bil gi ve be ce ri le ri 
ka zan dýr mak ama cýy la eði tim ve araþ týr ma 
ya pan bir bö lüm dür. Eði tim sü re si nin ilk yýl la
rýn da Sos yo lo ji, Psi ko lo ji, Si ya set Ta ri hi, Eko no
mi, Hu kuk ve Ýs ta tis tik ders le ri oku tu lur. 

Son ra ki yýl lar da ise Ga ze te ci lik, Fo toð raf, 
Ba sýn Eko no mi si ve Ýþ let me ci li ði, Ba sýn Ya yýn 
Tek ni ði ve Bi li þim alan la rýn da ders ler ve ri lir ve 
bu ders ler le il gi li uy gu la ma lar yap tý rý lýr.

Ga ze te ci lik prog ra mý ný ter cih et mek is te
yen le rin, söz lü ve özel lik le ya zý lý an la tým da, 
in san iliþ ki le rin de ba þa rý lý, sos yal bi lim le re, 
si ya sal ve eko no mik olay la ra kar þý il gi li ol ma
la rý ge re kir.

Ay rý ca iyi bir göz lem ci ol mak, gi riþ ken ol mak ve güç ko þul lar da ça lýþ
ma yý sev mek de ga ze te ci lik için ara nan özel lik ler dir. Ga ze te ci lik bö lü mü
nü bi ti ren ler ge nel lik le ba sýn ya yýn ku ru luþ la rýn da gö rev alýr. Ga ze te ci lik 
eko no mik ko þul lar dan çok ça buk et ki le nen bir sek tör ol du ðun dan, 
me zun la rýn iþ bul ma þan sý ül ke nin eko no mik ge liþ miþ li ði ile çok sý ký iliþ ki li dir. 

GE LE NEK SEL TÜRK SA NAT LA RI

Bu prog ram da, ta sa rý mýn il ke ve yön tem le ri ve ri le rek, ça ðý mý zýn ge rek
 si nim le ri ne uy gun, öz gün eser ler mey da na ge ti re bi le cek eði tim li, ya ra tý
cý, ni te lik li bi rer sa nat çý ada yý ye tiþ ti ril me si amaç lan mak ta dýr. 

Me zun lar; ken di atöl ye le rin de, mü ze ve kü tüp ha ne ler de, res mi ve 
özel atöl ye ler de, ar þiv ler de, si vil ve di ni eser le rin res to ras yo nun da ça lýþ
mak ta dýr. Ta sa rým cý, hat tat, tez hip, se ra mik, çi ni ve cam sa nat çý sý, do ku
ma cý, sa nat da nýþ ma ný, de si na tör ve res sam ola rak is tih dam edi le bi lir ler.
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Ka mu da, Mil li Sa ray lar, Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü ve Kül tür Ba kan lý
ðý’nýn il gi li bi rim le rin de ça lý þa bil dik le ri gi bi özel sek tör de ça lýþ ma im kan la
rý na da sa hip tir ler. Alan la rýy la il gi li özel atöl ye ler de ça lý þa bil me le ri nin ya ný 
sý ra da nýþ man ola rak eks per tiz ko nu la rýn da gö rev ala bi lir ler. Ay rý ca; Res
to ras yon ve Kon ser vas yon ko nu la rýn da il gi li alan lar da ça lý þa bi lir ler, da nýþ
man lýk ya pa bi lir ler. 

Li sans ye ter li li ði ya ný sý ra Pe da go jik For mas yon prog ra mý ný ta mam la
ma la rý ko þu luy la gü nün ko þul la rýn da ge çer li olan sý nav lar dan ge re ken 
pu aný al ma la rý du ru mun da MEB ta ra fýn dan öð ret men ola rak ata na bi lir ler.

GÖR SEL ÝLE TÝ ÞÝM TA SA RI MI

Gör sel Ýle ti þim Ta sa rý mý, en for mas yon ça ðý nýn sun du ðu ola nak la rýn far
kýn da olan, gör sel an la tým ve ile ti þim ye te ne ði ge liþ miþ, uy gu la ma sü re
cin de kar þý laþ tý ðý zor luk la rý en te lek tü el bi ri ki miy le aþa bi len, ya ra tý cý Gra fik 
ve Mul ti med ya Ta sa rým cý la rý ye tiþ tir me yi he def le mek te dir. Ulu sal ve ulus
la ra ra sý dü zey de gi de rek bü yü yen ti ca ret hac mi, pi ya sa ya yö ne lik et ki li 
ta ný tým ih ti ya cý ný gün den gü ne ar týr mak ta, Gör sel Ýle ti þim Ta sa rým cý la rý 
için gi de rek ge niþ le yen iþ alan la rý oluþ tur mak ta dýr. 

Bu ih ti ya cý kar þý la ya bil mek ama cýy la, eði tim prog ra mýn da il lüs tras yon, 
ti pog ra fi, fo toð raf, bil gi sa yar gra fik le ri, vi deo üre ti mi, am ba laj ta sa rý mý 
ko nu la rýn da öð re tim üye le ri nin uz man laþ mýþ bil gi si ne baþ vu rur ken, öð ren
ci yi ken di po tan si yel le ri ni keþ fe dip, ya ra tý cý lý ðý ný ge liþ ti re bi le ce ði uy gu la
ma lý ve ko lek tif bir ça lýþ ma sü re ci nin içi ne da hil eder. 
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Ay rý ca ile ti þim araç la rý ve in san ara sýn da ki iliþ ki nin teo rik te mel le riy le 
il gi li sa hip ol du ðu bi ri kim, ile ti þim ka nal la rý ný et ki li bir bi çim de kul lan ma, 
ya lýn ve çar pý cý bir an la tým di li oluþ tu ra bil me ko nu sun da ken di si ne reh
ber lik ede cek tir. Bu prog ram da, Ýle ti þim Ta sa rý mý Stüd yo su, Ti pog ra fik 
Ta sa rým, Bil gi sa yar Des tek li Gra fik Ta sa rým, Te mel Fo toð raf çý lýk, Ta sa rým da 
Mul ti med ya Uy gu la ma la rý, Sa yý sal Ta sa rým Stüd yo su, Ýle ri Fo toð raf Tek nik
le ri,  Am ba laj Ta sa rý mý, Vi deo Tek nik le ri ve Pro dük si yon, Mul ti med ya Ta sa
rý mý ve Ani mas yon, Rek lam Ta sa rý mý ve Sa nat Yö net men li ði, Vi deo Post 
Pro dük si yon gi bi ders ler oku tul mak ta dýr.

GÖR SEL SA NAT LAR 

Gör sel Sa nat lar Bö lü mü, Tür ki ye ve dün ya da ki çað daþ sa nat ge liþ me
le ri ni ta kip eden ve bu ge liþ me le ri prog ra mý na yan sý tan di sip lin le ra ra sý bir 
bö lüm dür. Stüd yo ders le ri nin ku ram sal ders ler le des tek len di ði prog ram
da, öð ren ci ya ra tý cý üre tim sü re ci ni, dü þün sel ey lem gü cüy le bir leþ tir me 
pra ti ði edi nir. Re sim, bas kýre sim, hey kel ve ens ta las yon stüd yo la rý ný bün
ye sin de ba rýn dý ran bö lüm, öð ren ci le ri ne ay ný za man da fa kül te dâhi lin de 
bu lu nan gra fik stüd yo, fo toð raf stüd yo su ve bil gi sa yar la bo ra tu var la rýn
dan fay da lan ma ola na ðý da su nar.

Öð ren ci le rin sa nat sal üre tim pra ti ði edin me le ri ama cýy la ge liþ ti ri len 
prog ram da seç me li stüd yo ders le ri ne aðýr lýk ve ri lir. Gör sel sa nat lar Bö lü
mü’nün seç me li ders aðýr lýk lý bir prog ram dan oluþ ma sý, öð ren ci nin fark lý 
tek nik ve yak la þým lar la kar þý laþ ma sý ný sað la yan di sip lin le ra ra sý bir eði tim 
mo de li nin ter cih edil me sin den kay nak la nýr. Gör sel Sa nat lar bö lü mü için 
ba zý üni ver si te ler ye te nek sý na vý þar tý arar ken ba zý la rý ise mer ke zi yer leþ tir
me ile öð ren ci ka bul et mek te dir. Bö lü mün ders prog ram la rýn da De sen, 
Sa nat Ta ri hi, Mo de laj, Ya zý ve Ti pog ra fi, Mi to lo ji, Bil gi sa yar Des tek li Ta sa
rým gi bi ders ler yer al mak ta dýr. Me zun lar, ki þi sel sa nat atöl ye le ri ni ku ra rak, 
ya pýt la rý ný üret me ye de vam ede bi lir ve yurt içi ve yurt dý þý ga le ri, mü ze, 
ka mu sal alan lar da ya pýt la rý ný ser gi le ye bi lir, bie nal, sem poz yum, ve sa nat 
fes ti va li gi bi et kin lik ler de yer ala bi lir. 

Me zun lar ay rý ca, mü ze ve ga le ri ler de, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý gi bi 
dev let da ire le rin de, sa nat da nýþ ma ný, kre atif di rek tör ve ya kü ra tör ola rak 
çe þit li po zis yon lar da ça lý þa bi lir. Me zun lar, li san süs tü eði tim le ri ni ta mam la
dýk la rý tak dir de dev let ve va kýf üni ver si te le rin de aka de mis yen ola rak 
gö rev ala bi lir.
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HALK BÝ LÝMİ

Halk Bi lim prog ra mý nýn ama cý; hal kýn ge le nek le ri ni, dil, ede bi yat, hu 
kuk, yö ne tim ve sa nat alan la rýn da ki ürün le ri ni in ce le mek, sos yo kül tü rel 
öðe  le ri halk bi li mi açý sýn dan de ðer len di re rek ye ni bi le þim le re ula þýl ma sý ný 
sað la ma ko nu sun da eði tim ve araþ týr ma yap mak týr. 

Bu prog ram da, Halk Sa nat la rý ve Mi ma ri si, Halk Bi lim Mü ze le ri ve So 
run la rý, Halk bi lim de Araþ týr ma Yön tem le ri ve Tek nik le ri, Gö rün tü ve Ses le 
Bel ge le me, Halk Bi lim ve Me te oro lo ji gi bi ders ler oku tul mak ta dýr.

Halk Bi lim bö lü mün de oku mak is te yen le rin, Türk Di li ve Ede bi ya tý ders
le rin de ba þa rý lý, sos yal bi lim le re ve bi lim sel araþ týr ma la ra me rak lý, ya ra tý cý 
ve iyi bir göz lem ci ol ma la rý ge re kir. 

Me zun lar çe þit li ka mu ku rum la rýn da ve üni ver si te ler de ça lý þa bi lir.
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HALK LA ÝLÝÞ KÝ LER VE REK LAM CI LIK / HALK LA ÝLÝÞ KÝ LER VE TA NI TIM

Bu prog ram la rýn ama cý; özel ku ru luþ lar da ve ka mu ku rum la rýn da, 
ku ru mu hal ka ta ný ta cak, ku ru mun ça lýþ ma la rý na kar þý halk ta il gi uyan dý
ra cak, ku rum hak kýn da çev re de olum lu iz le nim ler ya ra ta cak iliþ ki le ri ku ra
bi len ele man lar ye tiþ tir mek tir. 

Prog ram la rýn ilk iki yý lýn da Sos yo lo ji, Psi ko lo ji, Si ya set Bi lim le ri, Eko no mi, 
Hu kuk ve Ýs ta tis tik gi bi te mel ders ler oku tul mak ta dýr. Da ha son ra ki yýl lar da 
Rek lam cý lýk, Fo toð raf çý lýk, Ýle ti þim vb. ko nu lar da eði tim ya pýl mak ta dýr.

Bu prog ram la ra gir mek is te yen le rin sos yal bi lim le re il gi li ve bu alan da 
ba þa rý lý, nor ma lin üze rin de bir özel ye te ne ðe ve ik na gü cü ne sa hip, gi riþ
ken, in san lar la et ki le þim de bu lun mak tan hoþ la nan, ya ra tý cý kim se ler 
ol ma la rý ge re kir. Me zun la rýn, fab ri ka, üni ver si te, ga ze te, has ta ne, ban ka 
gi bi her tür lü ka mu ku ru lu þu ve özel ku ru luþ ta iþ bul ma ola na ðý var dýr. 

Bir ya da iki ya ban cý dil bil mek iþ bul ma yý ko lay laþ tý rý cý et ken le rin ba 
þýn da gel mek te dir.
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ÝLA HÝ YAT

Ýla hi yat prog ra mý nýn ama cý; Ýs lam di ni ni bi lim sel yön tem ler le in ce le ye
rek bi lim sel tu tu mu be nim se miþ, ay dýn din ada mý ye tiþ tir mek için eði tim 
ve araþ týr ma yap mak týr. Bu bö lüm de Kur’aný Ke rim’in Yo ru mu (Tef sir), Hz. 
Pey gam ber’in Söz le ri nin Yo ru mu (Ha dis), Ýs lam Hu ku ku, Din Fel se fe si, Din
ler Ta ri hi, Din Sos yo lo ji si, Din Psi ko lo ji si gi bi ders ler ve ri lir. Bu bö lüm de oku
mak is te yen ki þi le rin psi ko lo ji, sos yo lo ji, fel se fe ve ta rih ders le ri ne il gi li, sö zel 
dü þün me ye te ne ði ne sa hip, hoþ gö rü lü, sa býr lý ve ye ni lik le re açýk ol ma sý 
bek le nir. Bu bö lüm me zun la rý müf tü ve ya va iz ola bi lir. Di ya net Ýþ le ri Baþ
kan lý ðý’nda, fa kül te ve yük se ko kul la rýn öð re tim ve araþ týr ma ala nýn da 
ça lý þa bi lir ler.

ÝLE TÝ ÞÝM

Bu prog ra mýn ama cý; Ba sýn, Rad yo, TV, Halk la Ýliþ ki ler, Si ne ma, Tu rizm 
gi bi kit le ye yö ne lik alan lar da ki ça lýþ ma la rýn en iyi þe kil de yü rü tü le bil me si, 
bil gi le rin en açýk ve et ki li þe kil de hal ka su nu la bil me si, ku rum la rýn ken di le
ri ni ta ný ta bil me le ri, in san la rýn bir bir le riy le et ki li bir ile ti þim ku ra bil me le ri 
ko nu sun da eði tim ve araþ týr ma yap mak, bu alan da ça lý þa bi le cek ile ti
þim ci le ri ye tiþ tir mek tir. Bu prog ram da oku tu lan ders ler sos yal bi lim ler aðýr
lýk lý dýr. 3. sý nýf tan iti ba ren öð ren ci ler “Ba sýn Ya yýn”, “Halk la Ýliþ ki ler Ta ný tým 
ve Rek lam cý lýk”, “Rad yo Te le viz yon ve Si ne ma” prog ram la rýn dan bi ri ni 
se çe rek branþ laþ mak ta dýr lar.  

Bu prog ra mý se çe cek ki þi le rin sö zel ye te ne ði ge liþ miþ, in san lar la ko lay 
ve sað lýk lý ile ti þim ku ra bi len, sos yal bi lim ler ala nýn da iyi ye tiþ miþ, dü þün ce
le ri ni söz lü ve ya zý lý ola rak ra hat ça ifa de ede bi len bi rey ler ol ma sý ge re kir. 

Bö lüm me zun la rý ka mu ve özel sek tör de ki “halk la iliþ ki ler”, “ba sýnya
yýn” gi bi alan lar da ça lý þa bi lir.
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ÝLE TÝ ÞÝM BÝ LÝM LE RÝ

Ýle ti þim Bi lim le ri bö lü mü, bi rey le rin, grup la rýn ve ku rum la rýn dav ra nýþ la
rý ný ve kit le ile ti þim sis tem le ri ni bi lim sel yön tem ler le in ce le me yi ve ile ti þim 
sü reç le ri ko nu sun da ki bil gi le rin il gi li alan lar da ki uy gu la ma la rý nýn yön tem 
ve stra te ji le ri ni ge liþ tir me ye yö ne lik eði tim ver me yi he def ler. 

Bu he def doð rul tu sun da, Ýle ti þim Bi lim le ri bö lü mü nün dört yýl lýk li sans 
prog ra mý nýn ilk iki yý lýn da sos yal bi lim ler de ki fark lý di sip lin le re iliþ kin ders le
re, son iki yý lýn da ise alan ders le ri ne aðýr lýk lý ola rak yer ve ril mek te dir. 

Öð ren ci le rin dar bir alan da uz man lýk be ce ri le ri ni ge liþ tir me yi he def le
mek ye ri ne, on la rýn, ni te lik le ri de ði þen ve ge li þen top lum ile tek no lo ji le ri 
iz le ye bi le cek, ile ti þim ol gu su nu çok yön lü ola rak ir de le ye bi le cek, bu 
alan  da ken di ken di le ri ni eði te bi le cek, ile ti þim ko nu la rý na uy gun stra te ji ler 
be lir le ye rek so nuç la rý nýn ölç me ve de ðer len dir me le ri ni ya pa bi le cek ni te
lik te ile ti þim ci ler ola rak ye tiþ me le ri amaç lan mak ta dýr.

Prog ram da Med ya (Ga ze te ci lik, Rad yoTe le viz yon Ya yýn cý lý ðý), Si ne
ma, Rek lam cý lýk ve Halk la Ýliþ ki ler alan la rý na yö ne lik zo run lu ve seç me li 
ders ler bu lun mak ta dýr. Öð ren ci ler son iki yýl da, seç me li ders le ri ni il gi duy
duk la rý alan da yo ðun laþ tý ra rak uz man lý ða yö ne le bi lir.
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ÝLE TÝ ÞÝM SA NAT LA RI

Ýle ti þim Sa nat la rý; ile ti þim bi lim le ri nin en göz de dal la rýn dan olan Halk la 
Ýliþ ki ler, Rek lam cý lýk ve Ýle ti þim Da nýþ man lý ðý nýn bir leþ me sin den do ðan bir 
alan dýr. 

Ýle ti þim sa nat la rý ders iz len ce sin de yer alan, ku ram ve uy gu la ma nýn 
bir leþ ti ril di ði ders ler, öð ren ci le re be ce ri ve be ðe ni le ri ne uy gun alan lar da 
bi liþ sel do na ným sað la ya rak ge niþ iþ ola nak la rý ver mek te dir. 

Ýle ti þim Sa nat la rý bö lü mün de, Gör sel Ýle ti þim Ta sa rý mý Gra fik, De sen, 
Form Ta sa rý mý, Si ne ma, Te le viz yon, Halk la Ýliþ ki ler, Rek lam cý lýk gi bi ders ler 
oku tul mak ta dýr. 

Ýle ti þim le il gi le nen, ile ti þim da nýþ ma ný, ile ti þim yö net me ni, halk la iliþ ki ler 
uz ma ný, rek lam ta sa rým cý sý ol mak is te yen ki þi le re uy gun bir prog ram dýr. 
Bö lüm me zun la rý özel med ya ku ru luþ la rýn da, rek lam ajans la rýn da; halk la 
iliþ ki ler bö lü mün de gö rev ala bi lir.
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ÝLE TÝ ÞÝM TA SA RI MI VE YÖ NE TÝ MÝ / ÝLE TÝ ÞÝM VE TA SA RIMI

Bu prog ra mýn ama cý; te le viz yon ve si ne ma gra fik le ri nin, bil gi sa yar ya 
zý lým la rý nýn ek ran dü zen le me le ri ni ta sar la ya cak per so nel ye tiþ tir mek tir. Bu 
prog ram da Ýle ti þi me Gi riþ, Gör sel Al gý, Te mel De sen Tek nik le ri, Gör sel Kül
tür Ta ri hi, Med ya Es te ti ði, Edi tör yel Gra fik, Kül tür Ta ri hi, Vi deo Üre ti mi, Te 
mel Fo toð raf Tek nik le ri gi bi ders ler ve ril mek te ve uy gu la ma yap tý rýl mak
ta dýr. Ýle ti þim Ta sa rý mý oku mak is te yen le rin si ne ma, te le viz yon, bil gi sa yar 
gi bi ile ti þim araç la rý na ve gü zel sa nat la ra il gi li, þe kil ve uzay iliþ ki le ri ni gö re
bil me, öz gün þe kil kom po zis yon la rý ný zi hin de can lan dý ra bil me ve bun la rý 
çi zim le ifa de ede bil me, renk le ri ayýrt ede bil me ye te nek le ri ne sa hip, 
ya ra tý cý kim se ler ol ma la rý ge re kir. 

Ýle ti þim Ta sa rý mý me zun la rý bil gi sa yar ya zý lým þir ket le rin de, rek lam 
ajans  la rýn da çe þit li te le viz yon ku ru luþ la rýn da ve film þir ket le rin de gö rev 
al mak ta dýr lar. Ge li þen tek no lo ji ile ye ni ile ti þim araç la rý or ta ya çýk týk ça 
ile ti þim ta sa rým cý la rý na du yu lan ge rek si nim de art mak ta dýr.

ÝS LA MÝ ÝLÝM LER

Bu prog ram; Ýs lam ilim le ri nin kay nak la rý ný, ta ri hi ni ve me se le le ri ni bi len, 
fark lý me de ni yet le rin bi ri kim le rin den is ti fa de ede bi len, geç mi þi ve bu gü
nü bi lim sel zih ni yet le tah lil edip sað lýk lý bi çim de an la ma ya ça lý þan, ha ya
týn ve mes le ðin ge rek tir di ði do na ný ma sa hip bu lu nan, sos yal bi lim ler 
nos yo nu ka zan mýþ, so rum lu luk bi lin ci ta þý yan bi rey ler ye tiþ tir me yi; bir yan
dan ulaþ tý ðý so nuç la rý ev ren sel öl çü ler de ge liþ ti rir ken di ðer yan dan bu 
bi ri ki mi baþ ta Or ta As ya Türk Cum hu ri yet le ri, Kaf kas lar, Bal kan lar ve Ýs lam 
dün ya sý ol mak üze re bü tün dün yay la pay laþ ma yý he def le mek te dir.

Bu bö lüm, Ýs lam’ýn ana kay nak la rý ný; inanç, iba det, hu kuk, ah lak esas
la rý ný ve ala ný içe ri sin de ki di ðer ko nu la rý bu te mel kay nak la ra da ya na rak 
aka de mik dü zey de ele al mak ta dýr. Bu nun için vaz ge çil mez araç ko nu
mun da ki kay nak dil ile Ýs lam an la yý þý çer çe ve sin de ta rih için de gün yü zü
ne çý kan dinîmez he bi olu þum lar da bu bö lü mün ana ko nu la rý ara sýn da
dýr. Bu prog ra mýn eði tim öð re tim di li kýs men Arap ça kýs men Türk çe’dir. Bu 
prog ram dan me zun olan lar; ül ke miz yük se köð re tim sis te min de Ýla hi yat 
Fa kül te le ri ne denk bir fa kül te olup me zun la rý Ýla hi yat Fa kül te si me zun la rý 
ile ay ný hak la ra sa hip ola cak týr.
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KUR GU, SES VE GÖ RÜN TÜ YÖ NE TÝ MÝ

Bu bö lüm de; si ne ma ve te le viz yon ya pým la rýn da ses ve kur gu tek no
lo ji le ri nin te mel il ke le ri nin ta rih sel ge li þi mi, ku ra mý ve tek nik uy gu la ma la rý, 
ses ve kur gu ta sa rý mý, stüd yo tek nik le ri ve ka yýt tek no lo ji le ri, mik ro fon, ses 
mik se ri, di ji tal ses ka yýt çý sý kur gu ekip man la rý ve branþ la il gi li araç la rýn kul
la ným tek nik le ri ile kur gu ka yýt yön tem le ri nin film ya pý mýn da ki öne mi nin 
kav ran ma sý, di ji tal ses ile il gi li be ce ri le rin öð re til me si, di ji tal ses kur gu 
prog ram la rý nýn ge nel ça lýþ ma pren sip le ri hak kýn da bil gi ak ta rýl ma sý, bil gi
sa ya ra ka yýt lý ses dos ya la rý üze rin de iþ lem yap mak için des tek le nen for
mat lar da ki ses dos ya la rý nýn özel lik le ri ve kes me, kop ya la ma, özel ya pýþ týr
ma, aç ma ve kay det me ko nu la rý öð re til mek te dir. 

Bö lüm de ya pay ses, do ðal ses ler, efekt ses le ri, mü zik ve dub laj tek nik
le ri ni öð ret mek fark lý ses ka yýt tek nik le ri nin an la týl ma sý nýn ar dýn dan, 
öð ren ci ler den bir ta kým ses ka yýt ve ses len dir me ça lýþ ma la rýy la bu içe ri ði 
pra ti ðe dök me le ri bek le nir.

Me zun lar; film þir ket le ri, te le viz yon ka nal la rý, rek lam ya pým þir ket le rin
de kur gu uz man lý ðý, gö rün tü yö net men li ði ola rak gö rev ala bi lir .

KÜL TÜR VE ÝLE TÝ ÞÝM BÝ LÝM LE RÝ

Prog ra mýn odak nok ta sýn da, kül tü rel var lýk la rýn bir bi ri ni kar þý lýk lý ola rak 
et ki le yen de ði þim, dö nü þüm ve et ki le þim sü reç le ri ve çað daþ med ya 
dün ya sý nýn özel lik le ye ni med ya ala nýn da ki yük sek di na mik ka rak te ri yer 
alýr. Kül tür ve Ýle ti þim Bi lim le ri bö lü mü, me zun la rý na hem Tür ki ye hem de 
yurt dý þýn da ile ti þim le ala ka lý çe þit li mes lek ler de ken di iþ le ri ni ku ra bi le cek 
bir do na ným edin me im ka ný sað lar. 

Bö lüm de Sos yal Bi lim le rin Te mel le ri,Ýle ti þim Bi lim le ri,Kül tür le ra ra sý,Ça lýþ
ma Tek nik le ri gi bi ders ler oku tul mak ta dýr.

Bö lüm me zun la rý ga ze te, der gi, rad yote le viz yon, in ter net, sos yal 
med   ya mec ra la rýn da, si vil top lum ku ru luþ la rýn da, ha ber ajans la rýn da, 
bü yük el çi lik ler de, ba kan lýk lar da, þir ket le rin il gi li de part man la rýn da ve 
ulus la ra ra sý fir ma lar da ça lýþ ma im ka ný bu la bi lir ler. Bö lüm me zun la rý ay rý ca 
kül tür yö ne ti mi, tu rizm ve kül tür plan la ma cý lý ðý gi bi iþ alan la rýn da is tih dam 
bu la bil mek te dir ler.
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KÜRT DÝ LÝ VE EDE BÝ YA TI

Kürt Di li’nin gra mer ve ya pý sal özel lik le ri, ta ri hi ni, söz lü ve ya ya zý lý ede
bi yat eser le ri ni araþ tý ran, ge li þi mi ne kat ký da bu lu nan yük se köð re tim prog
ra mý dýr.

MED YA VE GÖR SEL SA NAT LAR

Med ya ve Gör sel Sa nat lar bö lü mü, med ya ku ra mý, med ya üre ti mi ve 
med ya yö ne ti mi eði ti mi ara sýn da kur du ðu den ge sa ye sin de Tür ki ye’de 
fark lý lýk ya ra ta cak bir prog ram ola rak ta sar lan mýþ týr. Bö lü mün ama cý 
es nek eði tim prog ra mý ile de ði þen ile ti þim or ta mý nýn ih ti yaç duy du ðu 
ya ra tý cý, yö ne ti ci lik be ce ri si ne sa hip, de ði þen tek no lo ji le re ha kim ve de ði
þi mi yön len di re bi le cek med ya pro fes yo nel le ri ni ye tiþ tir mek tir.  

Med ya ve Gör sel Sa nat lar bö lü mü öð ren ci le ri, üç alan da den ge li bir 
uz man lýk edin me im ka ný na sa hip tir ler: (1) Gör sel ve iþit sel içe rik üre ti mi 
(film, ani mas yon, fo toð raf çý lýk, gör sel ta sa rým, web prog ram la ma ve 
ta sa rý mý) (2) Ku rum sal ile ti þim, med ya ve kül tür sek tö rü yö ne ti mi ve (3) 
Med ya ve top lum hak kýn da ku ram sal ça lýþ ma lar ve araþ týr ma. 

Öð ren ci le rin ge liþ mek te olan bi li þim tek no lo ji le ri ne ile ri de re ce de 
ha kim ol ma la rý Med ya ve Gör sel Sa nat lar bö lü mü nün ön ce li ði dir. 
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MED YA VE ÝLE TÝ ÞÝM

Bu prog ra mýn ama cý; TV, ga ze te, rad yo, si ne ma, der gi, ki tap, elek tro
nik ha ber leþ me gi bi ile ti þim sis tem le ri ni bü tü nüy le kav ra ya bi len, dün ya
da ki de ðiþ me le ri ve top lu mu doð ru al gý la yýp on la ra doð ru me saj lar ve re
bi le cek uz man lar ye tiþ tir mek tir. Araþ týr ma cý Ga ze te ci lik, Te le viz yon Ga ze
te ci li ði, Ha ber Ya zý mý, Hu kuk, Ýþ let me, Ba tý Kül tü rü Ta ri hi, Kit le Ýle ti þim 
Ku ram la rý gi bi ders ler oku tul mak ta dýr. Bu bö lü mü se çe cek olan lar; sos yal 
araþ týr ma ya me rak lý, iyi ile ti þim ku ra bi len, göz lem ci, ta kip çi, gi riþ ken, sö zel 
ye te ne ðe sa hip, sos yal bi lim le re il gi li ol ma la rý ge re kir. Me zun la rýn ça lýþ ma 
alan la rý: TV’ler de yö net men, sa nat yö net me ni, tek nik ele man, film þir ket
le rin de, ajans lar da ve pro dük si yon þir ket le ri dir. Ha ber ci lik ve ya yýn cý lýk ta, 
ile ti þim ve ta ný tým da da gö rev ala bi lir ler.

OKUL ÖN CE SÝ ÖÐ RET MEN LÝ ÐÝ

Bu prog ra mýn ama cý; 06 yaþ ço cuk la rý nýn eði ti mi ni ger çek leþ ti re cek 
öð ret men le ri ye tiþ tir mek tir. Bu prog ram da oku tu lan baþ lý ca ders ler; Ço cuk 
Psi ko lo ji si, Ço cuk Ge li þi mi ve Öð re ti mi, Eði tim Sos yo lo ji si, Ço cuk Ge li þi mi, 
Eði tim Psi ko lo ji si, Ya ra tý cý Ço cuk Et kin lik le ri, Dil Ge li þi mi, An ne Ço cuk Sað lý
ðý, Ço cuk ta Oyun Ge li þi mi, Mü zik, Be den Eði ti mi ve Oyun Öð re ti mi, An ne 
Ço cuk Bes len me si gi bi ders ler dir. Bu prog ram da oku mak is te yen le rin 
ço cuk la ra kar þý il gi li, on la rý se ven, sa býr lý, hoþ gö rü lü ve sö zel ye te ne ði nin 
kuv vet li ol ma sý ge rek mek te dir. Bu prog ra mý bi ti ren ler den Mil li Eði tim 
Ba kan lý ðý’na bað lý res mi öð re tim ku rum la rýn da ça lýþ mak is te yen ler dev let 
me mur lu ðu sý na vý na gi rip ye ter li pu aný al mak zo run da dýr. Ay rý ca me zun lar 
Sað lýk Ba kan lý ðý’na bað lý özel kurs ve ana okul la rýn da da ça lý þa bi lir.

ÖZEL EÐÝ TÝM ÖÐ RET MEN LÝ ÐÝ

Özel Eði tim Öð ret men li ði bö lü mü nün ama cý, özel ge rek si nim li bi rey le
rin top lum da ki di ðer bi rey ler gi bi ba ðým sýz, üret ken ve top lu ma ak tif ka tý
lým cý ol ma la rý ný sað la ma yý he def le yen öð ret men ler ye tiþ tir mek tir. Bö lüm
de oku yan öð ren ci ler ilk yýl da; Özel Eði tim Ala ný der si ni ala rak ala na iliþ kin 
te mel bil gi le ri, Türk çe I ve II: Ya zý lý An la tým ve Söz lü An la tým ders le ri ni ala
rak Türk çe’yi kul lan ma yý ge liþ tir me ve Öð ret men lik Mes le ði ne Gi riþ der si ni 
ala rak öð ret men li ðe ilk adý mý ný atar. 
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Bu prog ram dan me zun olan lar, Mil li Eði tim Ba kan lý ðý bün ye sin de ki 
özel ve dev let il köð re tim ve or ta öð re tim özel eði tim okul la rý, Re ha bi li tas
yon Mer kez le ri ile Reh ber lik ve Araþ týr ma Mer kez le rin de “Özel Eði tim 
Öð ret me ni” ola rak is tih dam edil mek te dir. 

Özel Eði tim Re ha bi li tas yon mer kez le rin de de ça lýþ ma ola nak la rý bu 
lun mak ta dýr. Bun la rýn ya ný sý ra me zun lar li san süs tü eði tim le ri ni ta mam la
ya rak çe þit li üni ver si te ler de il gi li alan da uz man ve aka de mis yen ola rak 
ça lý þa bil mek te dir .

RAD YO, TE LE VÝZ YON VE SÝ NE MA

Bu prog ra mýn ama cý; rad yo te le viz yon ya yýn cý lý ðý ve si ne ma ala nýn da 
ça lý þa cak ni te lik li ele man ye tiþ tir mek ve bu alan da araþ týr ma yap mak týr. 

Rad yo, Si ne ma ve Te le viz yon bö lü mün de Eko no mi, Hu kuk, Si ya sal 
Bi lim ler, Prog ram Ya pý mý, Te le viz yon Ha ber ci li ði, Si ne ma Ta ri hi, Ýle ti þim gi bi 
ders ler oku tu lur ve uy gu la ma lar yap tý rý lýr. 

Bu bö lüm de öð re nim gör mek is te yen le rin güç lü bir sö zel ye te ne ðin 
ya nýn da sos yal bi lim le re il gi li, ya ra tý cý ve ik na gü cü ne sa hip ol ma la rý 
ge re kir.

Rad yo, Si ne ma ve Te le viz yon bö lü mü nü bi ti ren ler res mi ve özel te le
viz yon ku ru luþ la rýn da, rek lam þir ket le rin de, film þir ket le rin de ça lý þa bi lir.
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REK LAM TA SA RI MI VE ÝLE TÝ ÞÝMİ / REK LAM CI LIK

Rek lam cý lýk prog ra mý nýn ama cý; hiz met ve ürün le rin he def kit le ye 
da   ha iyi ta ný týl ma sý, imaj ve ku rum kim li ði oluþ tu rul ma sý ve sa týþ la rýn des
tek len me si alan la rýn da uz man ki þi ler ye tiþ tir mek tir. Bu bö lüm de; Med ya, 
Ýle ti þim, Sos yo lo ji, Ýk ti sat, Hu kuk, Halk la Ýliþ ki ler, Pa zar la ma, Ka mu oyu Rek
lam cý lýk, Rek lam Kam pan ya sý, Ta ný tým, Rek lam Fil mi Ya pý mý gi bi ders ler 
gö rül mek te dir. 

   

Rek lam cý lýk bö lü mün de oku mak is te yen le rin özel lik le ya ra tý cý ol ma la rý 
ge rek mek te dir. Bu bö lüm den me zun olan lar, iþ let me le rin rek lam ajans la
rýn da, med ya plan la ma bö lüm le rin de, yö ne ti ci, me tin ya za rý, ya pým cý, 
araþ týr ma cý, ile ti þim yö net me ni ola rak ça lý þa bi lir.

REK RE AS YON YÖ NE TÝ MÝ

Rek re as yon; gü nü müz in sa ný nýn önem li bir sað lýk ris ki sa yý lan “ha re ket
siz li ðin” spor ve açýk alan et kin lik le ri ile ön len me si, her yaþ ta ki in sa nýn 
be den sel, zi hin sel ve sos yal ge li þi mi ne kat ký sý; ai le, böl ge ve ül ke eko no
mi si ne kat ký sý, tu rizm ve spor et kin lik le ri ile ül ke mi zin ta ný tý mý ve ulu sal ge lir 
sað la ma kat ký sý, ba ký mýn dan önem li bir ye re sa hip tir.

Rek re as yon bö lü mü eði tim prog ra mý nýn ge nel ama cý; ha re ket li li ðe 
uyum sað la ya bi le cek be den sel ye ter li lik te, ile ti þim be ce ri le ri güç lü, çað
daþ, tek no lo jik ge liþ me le ri ta kip eden özel lik le re sa hip “rek re as yon li der
le ri” ye tiþ tir mek tir. 
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Bu prog ram da oku tu lan ders ler Te mel Bil gi Tek no lo ji le ri Kul la ný mý, 
Bi rey sel Spor lar, Ana to mi, Eðit sel Oyun lar Te ori ve Pra ti ði, Gü zel Ko nuþ ma 
ve Dik si yon, Ri tim Eði ti mi, Vo ley bol, At le ti zim, Yüz me, Bas ket bol, Hent bol, 
Eg zer siz Fiz yo lo ji si, Fi zik sel Ak ti vi te ve Bes len me, Bi ni ci lik,Ýz ci lik,Kamp çý lýk, 
Sos yal Psi ko lo ji, Ça týþ ma ve Stres Yö ne ti mi, Ani mas yon, Te mel Fo toð raf çý
lýk, Eð len ce Pa zar la ma sý, Gi ri þim ci lik, Spor Tu riz mi. Bu prog ra mý bi ti ren ler 
ulus la ra ra sý otel iþ let me le ri, ta til köy le ri res mi ve özel eði tim ku rum la rý, yük
sek öð re tim ku rum la rý, spor, sa nat ve kül tü rel fa ali yet ler de bu lu nan özel 
ku ru luþ lar, spor mer kez le ri ve ku lüp ler, ye rel yö ne tim ler, en düs tri yel ku ru
luþ lar, tu rizm le il gi li ku rum ve ku ru luþ lar da ça lý þa bi lir.

SA NAT TA RÝ HÝ

Bu prog ra mýn ama cý; Tür ki ye’de ve dün ya da üre til miþ sa nat eser le ri ni 
kro no lo jik ge liþ me ve yö re sel bo yut lar da in ce le mek, sa nat sal bo yu tu nu 
yo rum la mak ve bu alan da eði tim yap mak týr. 

Sa nat Ta ri hi bö lü mün de Ýs lam Sa na tý, Sa nat Ta ri hi ne Gi riþ, Ba tý nýn ve 
Ça ðý mý zýn Sa na tý, Av ru pa Sa na tý, Bi zans Sa na tý, Es te tik, Tek nik Re sim, 
Fo toð raf çý lýk, Eleþ ti ri ve Yön tem bi lim, Türk Süs le me Sa na tý, Min ya tür Sa na
tý gi bi ders ler oku tul mak ta dýr. Bu bö lüm de oku mak is te yen le rin sa nat la, 
ta rih le ve sos yal bi lim ler le il gi li ol ma la rý ve gör sel ye te nek le ri nin iyi ol ma sý 
ge re kir. Sa nat Ta rih çi le ri, Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü, Kül tür Ba kan lý ðý’na 
bað lý ku ru luþ lar ve tu rizm ku ru luþ la rýn da gö rev ala bi lir.

SA NAT VE KÜL TÜR YÖ NE TÝ MÝ

Tek no lo ji si her gün de ði þen kül tür sek tö rün de, fark lý di sip lin le rin bil gi 
bi ri ki mi ni ye ni lik çi bir yak la þým la uy gu la ma ya dö nüþ tü re bi len çok yön lü 
sa nat ve kül tür yö ne ti ci le ri ne ih ti yaç ar tý yor. 

Sa nat ve Kül tür Yö ne ti mi bö lü mü, ya ra tý cý lý ðý yö ne ti ci lik bil gi ve be ce
ri le riy le bir leþ ti re rek kül tür ve sa nat sek tö rü ne yön ve re cek pro fes yo nel ler 
ve kül tür gi ri þim ci le ri ye tiþ ti rir. Öð ren ci ler eði tim le ri bo yun ca al dýk la rý bil gi 
ve be ce ri yi me zu ni yet ten son ra ulus la ra ra sý kül tür ku rum la rýn da (UNES
CO, Av ru pa Bir li ði, Av ru pa Kon se yi), ka mu ve özel ku rum lar da, si vil top
lum ör güt le rin de ve çe þit li et kin lik ler dü zen le yen ya pým þir ket le rin de bir 
ka ri ye re dö nüþ tü re bi lir .
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SÝ NE MA VE DÝ JÝ TAL MED YA

Bö lü mün ama cý si ne ma nýn sa nat ve ya ra tý cý lýk aðýr lýk lý ba kýþ açý sýy la 
di ji tal med ya dün ya sý ný bu luþ tur mak týr. 

Me zun lar, vi deo pro dük si yon þir ket le ri, film ya pým þir ket ve ku ru luþ la rý, 
rek lam cý lýk, halk la iliþ ki ler ve ta ný tým þir ket le ri, te le viz yon ka nal la rý, se nar yo 
ya zým ekip ve ku ru luþ la rýn da, üni ver si te ler de ça lý þa bi lir.  

Sa yý la rý gi de rek ar tan or tak ya pým lar ne de niy le, yurt  dý þýn da ça lý þa bil
me fýr sat la rý na da sa hip ola bi lir ler.

SÝ NE MA VE TE LE VÝZ YON

       Bu prog ra mýn ama cý; si ne ma ve 
te le viz yon sa na tý ile bu alan lar da 
kul la ný lan tek nik le re iliþ kin ko nu lar
da ça lý þa cak sa nat ele man la rý ný 
ye tiþ tir mek tir. 

Bu prog ram da ders ler ku ram sal 
ve tek nik ola rak iki bö lüm den olu
þur. Ku ram sal ders ler ara sýn da Si ne
ma Ta ri hi, Si ne ma Ku ram la rý, Gör sel 
Kül tür Ta ri hi, Med ya Es te ti ði, tek nik 
ders ler ara sýn da ise Se nar yo Ya zý
mý, Ka me ra Tek nik le ri, Ay dýn lat ma, 
Kur gu gi bi ders ler yer alýr. Bu bö lüm
de oku mak is te yen le rin olay la rý dik
kat le iz le yip göz le ye bi len, ay rýn tý yý 
al gý la ya bi len, de ði þik gö rün tü ler
den il gi çe ki ci kom po zis yon lar oluþ
tu ra bi len, ya ra tý cý kim se ler ol    ma la rý 
ge re kir. 

Si ne ma ve Te le viz yon prog ra mý ný bi ti ren ler yö net men, ya pým cý, se na
rist, si ne ma ya za rý, eleþ tir men ola rak ça lý þa bi lir.
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SOS YAL BÝL GÝ LER ÖÐ RET MEN LÝ ÐÝ

Bu prog ra mýn ama cý; il köð re tim ku rum la rý nýn ge rek si nim duy du ðu 
Sos yal Bil gi ler Öð ret men le ri ni ye tiþ tir mek tir. 

Bö lüm de oku tu lan ders ler; Sos yal Bi lim le re Gi riþ, Ýlk çað Ta ri hi ve Uy gar
lý ðý, Ge nel ve Fi zi ki Coð raf ya, Öð ret men lik Mes le ði ne Gi riþ, Fel se fe ye 
Gi riþ, Ata türk Ýl ke le ri ve Ýn ký lap Ta ri hi, Ge li þim ve Öð ren me, Os man lý Ta ri hi, 
Tür ki ye Be þe ri ve Eko no mik Coð raf ya sý, Ko nuþ ma ve Yaz ma Eði ti mi, Öð re
tim de Plan la ma ve De ðer len dir me, Eko no mi ye Gi riþ, Va tan daþ lýk Bil gi si, 
Ço cuk Ede bi ya tý, Eði tim Sos yo lo ji si’dir. Bu prog ram da oku mak is te yen le
rin sos yal bi lim ler le il gi li, öð ret men li ði ve öð ret me yi se ven ve sa býr lý, iyi 
ile ti þim ku ra bil me özel lik le ri ne sa hip ol ma sý ge rek mek te dir. Sos yal Bil gi ler 
Öð ret men li ði’nden me zun olan lar dan, Mil li Eði tim Ba kan lý ðý’na bað lý res
mi il köð re tim ku rum la rýn da ça lýþ mak is te yen ler öð ret men lik alan sý na vý na 
gi rip ye ter li pu aný al mak zo run da dýr .

SÜ ME RO LO JÝ

Bu prog ram da, MÖ 33000 ta rih le ri ara sý Ana do lu ve Me zo po tam ya 
Kül tür le ri ni çi vi ya zý lý bel ge ler ýþý ðýn da araþ týr ma ya yö ne lik ça lýþ ma lar 
ya pýl mak ta dýr. Özel lik le Ana do lu’nun ya zý ile ta nýþ tý ðý Asur Ti ca ret Ko lo ni
le ri ça ðý na ait tab let ler üze rin de ça lýþ ma lar ya pýl mak ta dýr.

Sü me ro lo ji prog ra mýn da; Çi vi Ya zý sý ve Ta ri hi Ge liþ me si, Akad Di li Gra
me ri, Sü mer ce Me tin ler, Akad ça Me tin ler, Es ki Önas ya Ka vim le ri Ta ri hi, 
Kül tür Ta ri hi gi bi ders ler oku tul mak ta dýr. Bu prog ram da oku mak is te yen
le rin Sü mer ce yi öð ren me ye me rak lý ol ma la rý ve es ki çað kül tür le ri ni araþ
týr ma yý sev me le ri ge rek mek te dir. 

Me zun lar üni ver si te ler de ça lý þa bil dik le ri gi bi mü ze ler de çi vi ya zý sý 
uz man lý ðý ve tu rist reh ber li ði ya pa bi lir. Bü ro lar da ve ka zý alan la rýn da da 
ar ke olog lar la be ra ber ça lý þa bi lir ler.
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SÜR YA NÝ DÝ LÝ VE EDE BÝ YA TI

Bö lü mün ku ru luþ amaç la rýn dan il ki ve en önem li si, ka dim bir ge le ne ði 
tem sil et mek te olan Sür ya ni di li, kül tü rü, li te ra tü rü ve ta ri hi ko nu la rýn da 
bil gi sa hi bi, es ki ve ye ni Sür ya ni ce ko nu sun da uz man, di sip lin ler ara sý ça 
lýþ ma lar ya pa bi len ve ala na iliþ kin ya pa ca ðý li san süs tü ih ti sas ile be ra ber 
dün ya ça pýn da söz sa hi bi ola bi le cek, ge çer li bi lim sel for mas yo na sa hip 
do na ným lý öð ren ci ler ye tiþ tir mek tir.

Bö lüm bün ye sin de eði tim ala cak olan öð ren ci ler, geç miþ te ve gü nü
müz de Sür ya ni ler ile il gi si bu lu nan pek çok en te lek tü el me se le ko nu sun
da bil gi edinebilecektir. Bu kap sam da, bö lü mün te mel ders le ri olup 
eði tim prog ra mý nýn esa sý ný teþ kil ede cek Sür ya ni di li ve kül tü rü ile il gi li 
ders  le rin dý þýn da, ta rih, ta rih fel se fe si ve me to do lo ji si, ila hi yat, sos yo lo ji, 
ede  bi yat, Sür ya ni di li ile ya kýn il gi si bu lu nan Sa mi dil le ri ai le sin den Ýb ra ni
ce ve Ara mi ce ile Ýn gi liz ce gi bi Sür ya ni li te ra tü rü nün bü yük oran da ak ta
rýl mýþ ol du ðu mo dern ba tý dil le ri ka bi lin den ders ler ve uy gu la ma lar öð 
ren ci le re her açý dan ye ter li bi ri ki mi sað la ya bil me ama cý na hiz met ede
cek ler dir.

TA RÝH

Ta rih, in san la rýn ha re ket ve dü þün ce le ri nin ge li þi mi ni, olay la rýn so mut 
ve so yut ne den le ri ni ve bu ne den le rin iliþ ki le ri ni açýk la yan bir bi lim da lý dýr. 
Ta rih bö lü mün de, geç miþ te olan ve ha len ge liþ mek te olan top lum sal, 
özel lik le si ya sal olay lar in ce le ne rek oluþ ne den le ri ve iliþ ki le ri üze rin de 
du ru lur. Üni ver si te le rin Ta rih bö lüm le rin de baþ lý ca dal lar; Ge nel Türk Ta ri hi, 
Es ki çað Ta ri hi, Or ta çað Ta ri hi, Ye ni çað Ta ri hi, Ya kýn çað Ta ri hi ve Tür ki ye 
Cum hu ri yet Ta ri hi ola rak sa yý la bi lir.

Ta rih ala nýn da ça lýþ mak is te yen bir kim se nin her þey den ön ce Ta rih, 
Coð raf ya, Sos yo lo ji ve Fel se fe’ye il gi duy ma sý ge rek li dir. Bu alan da iler le
ye bil mek için Os man lý ca, Arap ça ya da Fars ça ya nýn da bir ba tý di li ni 
bil mek ge rek li dir. Ay rý ca ki þi nin ge niþ bir kül tü re, bi lim sel me ra ka, tut ku ya 
ve yaz ma ye te ne ði ne sa hip ol ma sý da öð ren ci yi Ta rih ala nýn da ba þa rý ya 
gö tü ren et ken ler den dir.
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Ta rih bö lü mü nü bi ti ren ler üni ver si te le rin Ta rih bö lüm le rin de öð re tim 
üye si ola bi le cek le ri gi bi Os man lý ca’yý iyi bi len ler “Ar þiv ci” ve ya “Tas nif 
Ele ma ný” ola rak da ça lý þa bi lir. Öð ret men lik for mas yo nu olan lar, Mil li Eði
tim Ba kan lý ðý’na bað lý res mi or ta öð re tim ku rum la rýn da ça lýþ mak is ter ler se 
öð ret men lik alan sý na vý na gi rip ye ter li pu aný al mak zo run da dýr.

TA RÝH ÖÐ RET MEN LÝ ÐÝ
Bu prog ra mýn ama cý; or ta öð re tim ku rum la rýn da Ta rih Öð ret men li ði 

gö re vi ni yü rü te cek ki þi le ri ye tiþ tir mek tir. Ta rih Öð ret men li ði bö lü mün de; 
Ta ri he Gi riþ, Türk Ta ri hi ne Gi riþ, Os man lý Ta ri hi ne Gi riþ, Os man lý ca, Or ta 
As ya Türk Ta ri hi, Sel çuk lu Ta ri hi, Tür ki ye Coð raf ya sý, Av ru pa Ta ri hi, Bi zans 
Ta ri hi, Os man lý Ta rih Bel ge le ri, Arap ça, Ül ke ler Coð raf ya sý, Tür ki ye Cum
hu ri ye ti Ta ri hi, Çað daþ Dün ya Ta ri hi, Türk Eði tim Ta ri hi gi bi ders ler oku tu lur. 
Bu prog ram da oku mak is te yen le rin ta ri he ve geç miþ te ki olay la ra me rak
lý, sos yal bi lim ler le il gi li, araþ týr ma cý, öð ret men li ði se ven bi rey ler ol ma la rý 
ge rek mek te dir. Ta rih Öð ret men li ði bö lü mün den me zun olan lar dan, Mil li 
Eði tim Ba kan lý ðý na bað lý res mi or ta öð re tim ku rum la rýn da ça lýþ mak is te
yen ler öð ret men lik alan sý na vý na gi rip ye ter li pu aný al mak zo run da dýr. 
Ay rý ca me zun lar özel okul lar ve ya özel eði tim ku rum la rýn da ça lý þa bi lir .
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TE LE VÝZ YON HA BER CÝ LÝ ÐÝ VE PROG RAM CI LI ÐI

Gü nü müz de ha ber ci lik uð ra þý sý nýn aðýr lý ðý te le viz yo na kay mýþ týr. Ýn san
lar ar týk ha ber ih ti yaç la rý ný ço ðun luk la te le viz yon ara cý lý ðýy la kar þý lý yor. 

 

Ara nan te le viz yon ga ze te ci si, ar týk ay ný za man da bir bil gi sa yar ve in 
ter net uz ma ný, mon taj cý, su nu cu, yo rum cu ký sa ca sý bir ha be rin pa ket len
me si nin her aþa ma sýn da do na ným lý bir ele man ol mak zo run da dýr. Te le viz
yon Ga ze te ci li ði prog ra mý da bu ni te lik te ki ele man la rý ye tiþ tir mek ama
cýy la ku rul muþ tur.

Bu bö lüm de oku tu lan ders ler; Ha ber Top la ma ve De ðer len dir me, Ýle
ri Di ji tal Gö rün tü le me, Ya yýn Pro mos yo nu ve Ye ni Med ya Tek no lo ji le ri gi bi 
ders ler dir. Bu prog ram da oku mak is te yen le rin gi ri þim ci, atýl gan, ile ti þi mi 
kuv vet li, araþ týr ma cý, ya ra tý cý ve me rak lý ol ma la rý ge rek mek te dir.

TÜRK DÝ LÝ VE EDE BÝ YA TI

Türk Di li ve Ede bi ya tý bö lü mü nün ama cý; Türk di li nin ya pý sý ný, ge li þi mi ni, 
di ðer dil ler le bað lan tý sý ný araþ týr mak, Türk top lu luk la rý nýn ta ri hin baþ lan gý
cýn dan gü nü mü ze ka dar olan dil ve ede bi ürün le ri ni in ce le mek ve kar þý
laþ týr ma yap mak týr. 

Prog ram da, Tür ki ye Türk çe si, Ede bi Bil gi ler, Os man lý ca gi bi ders le rin 
ya nýn da Ata türk Ýl ke ve Ýn ký lap Ta ri hi, Ede bi yat Ta ri hi, Halk Ede bi ya tý gi bi 
ders ler de oku tul mak ta dýr.
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Bu bö lü mü seç mek is te yen aday la rýn, Türk Ede bi ya tý’na kar þý özel il gi 
ve sev gi duy ma la rý, li se de ki Türk Ede bi ya tý, Ta rih gi bi ders ler de ba þa rý lý 
ol  ma la rý, ki tap oku ma yý sev me le ri, alan da ken di le ri ni ye tiþ ti re bil me le ri 
için vaz ge çil mez bir þart týr. 

Türk Di li ve Ede bi ya tý bö lü mü me zun la rý; ka mu da ve özel sek tör de 
çe þit li gö rev ler de ça lý þa bi lir. 

Öð ret men lik for mas yo nu olan lar, Mil li Eði tim Ba kan lý ðý’na bað lý res mi 
or ta öð re tim ku rum la rýn da ça lýþ mak is ter ler se dev let me mur lu ðu sý na vý na 
gi rip ye ter li pu aný al mak zo run da dýr .

TÜRK DÝ LÝ VE EDE BÝ YA TI ÖÐ RET MEN LÝ ÐÝ

Bu prog ra mýn ama cý; or ta öð re tim ku rum la rýn da Türk Di li ve Ede bi ya tý 
Öð ret men li ði gö re vi ni yü rü te cek ki þi le ri ye tiþ tir mek tir. Bu prog ram da, Türk 
Ede bi ya tý na Gi riþ, Me tin Tah li li, Ye ni Türk Ede bi ya tý Ta ri hi, Ro man Tah li li, Þi ir 
Tah li li, Türk Ti yat ro Ta ri hi, Cum hu ri yet Dev ri Türk Ede bi ya tý, Es ki Türk Ede bi
ya tý, Türk Halk Ede bi ya tý, Tür ki ye Türk çe si, Kom po zis yon, Os man lý Türk çe si, 
Ye ni Türk Ede bi ya tý, Ba tý Ede bi ya tý, Dik si yon Eði tim Yö ne ti mi, Eði tim Tek no
lo ji si, Öð ren me Psi ko lo ji si gi bi ders ler oku tul mak ta dýr. 

Bu bö lüm de oku mak is te yen le rin Türk çe yi doð ru kul la na bi len, ede bi
yat la il gi li, sö zel ye te ne ðe sa hip, dü þün ce le ri ni doð ru ifa de ede bi len, 
öð ret men lik mes le ði ni se ven, sa býr lý ki þi ler ol ma la rý ge rek mek te dir. 
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Türk Di li ve Ede bi ya tý Öð ret men li ði’nden me zun olan lar dan Mil li Eði
tim Ba kan lý ðý’na bað lý res mi or ta öð re tim ku rum la rýn da ça lýþ mak is te yen
ler öð ret men lik alan sý na vý na gi rip ye ter li pu aný al mak zo run da dýr. Ay rý ca 
me zun lar özel okul lar ve ya özel eði tim ku rum la rýn da ça lý þa bi le cek le ri gi bi 
TRT ve ya yýn ku ru luþ la rýn da, kü tüp ha ne ar þiv le rin de de ça lý þa bi lir.

TÜRK HALK BÝ LÝ MÝ

Türk Halk bi li mi prog ra mý nýn ama cý; hal kýn ge le nek le ri ni, dil, ede bi yat, 
sa nat, hu kuk ve yö ne tim ala nýn da ki ürün le ri ni in ce le mek, sos yo kül tü rel 
öðe le ri halk bi li mi açý sýn dan de ðer len di re rek ye ni bi le þim le re ula þýl ma sý ný 
sað la mak, bu ko nu lar da eði tim ve araþ týr ma yap mak ta dýr.

Bu prog ram da; Tür ki ye Türk çe si, Türk çe Kom po zis yon, Es ki Türk Ede bi
ya tý na Gi riþ, Ye ni Türk Ede bi ya tý na Gi riþ, Os man lý Türk çe si, Türk Halk Ede
bi ya tý, Ya zý lý Kay nak lar, Ge le nek lerGö re nek ler, Tek ke ve Ta sav vuf Ede bi
ya tý, Ye ni Türk Ya zý Dil le ri, An la tým Tür le ri, Âþýk Ede bi ya tý, Türk Halk Ti yat ro
su, Türk El Sa nat la rý, Türk Halk Dans la rý, Türk Halk Mü zi ði, Türk Sos yo kül tü rel 
Ya pý sý, An tro po lo ji, Sos yal Bi lim ler de Me tod, Ýle ri Sos yo lo ji Me tot la rý gi bi 
ders ler oku tu lur. Türk Halk Bi li mi oku mak is te yen le rin in ce le me ve araþ týr
ma yap ma ya me rak lý, göz lem ye te ne ði yük sek, sos yal bi lim ler le ve ede
bi yat la il gi li ol ma la rý ge rek mek te dir. 

TÜRK ÇE ÖÐ RET MEN LÝ ÐÝ

Bu prog ra mýn ama cý; Türk Di li nin ya pý sý, ge liþ me si di ðer dil ler le bað
lan tý sý, Türk Di li, Ede bi ya tý, folk lo ru, kül tü rü, Türk çe nin so run la rý ve di ðer 
bi lim dal la rýy la iliþ ki le ri ko nu la rýn da eði tim ve araþ týr ma yap mak, il köð re
tim ku rum la rý nýn 5, 6, 7 ve 8. sý nýf la rýn da eði tim ve re cek öð ret men le ri ye 
tiþ tir mek tir.

Türk çe Öð ret men li ði prog ra mýn da; Türk Dil bil gi si, Ses Bil gi si, Os man lý 
Türk çe si, Ede bi yat Bil gi ve Te ori le ri, Coð raf ya ya Gi riþ, Ya zý lý An la tým, Ül ke
ler Coð raf ya sý, Öð ret men lik Mes le ði ne Gi riþ, Es ki Türk Ede bi ya tý, Ye ni Türk 
Ede bi ya tý, Söz lü An la tým, Cüm le Bil gi si, An la ma Tek nik le ri, Dil ve Kül tür, 
Es ki Türk çe ve Me tin Ýn ce le me le ri, Ko nuþ ma ve Yaz ma Eði ti mi, Me tin Bil
gi si, Va tan daþ lýk Bil gi si, Çað daþ Türk Ede bi ya tý, Ço cuk Ede bi ya tý, Özel 
Öð re tim Yön tem le ri, Ya þa yan Türk Leh çe le ri, Ti yat ro ve Can lan dýr ma, Tür
ki ye Türk çe si ve Öð ret men lik Uy gu la ma sý gi bi ders ler oku tu lur.
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Bu prog ram da oku mak is te yen le rin sö zel ye te ne ði ve söz lü an la tým 
gü cü yük sek, ko lay ile ti þim ku ra bi len, öð ret me yi ve öð ret men li ði se ven, 
sa býr lý, hoþ gö rü lü, Türk çe yi doð ru ve düz gün kul la na bi len kim se ler ol ma
la rý ge rek mek te dir. 

Türk çe Öð ret men li ði prog ra mýn dan me zun olan lar dan Mil li Eði tim Ba 
kan lý ðý’na bað lý res mi il köð re tim ku rum la rýn da ça lýþ mak is te yen ler öð ret
men lik alan sý na vý na gi rip ye ter li pu aný al mak zo run da dýr. 

Ay rý ca is te yen ler özel sek tör de de ça lý þa bi lir.

YE NÝ MED YA

Ýn ter net, GSM sis tem le ri, di ji tal ya yýn cý lýk gi bi ye ni ile ti þim or tam la rý 
dün  ya da ve Tür ki ye’de top lum sal, kül tü rel, si ya sal ve ik ti sa di de ði þim le re 
yol aç mýþ týr. Bu ge liþ me le ri ta ki ben ye ni olu þan ile ti þim or ta mýn da ye ni 
uz man lýk dal la rý oluþ muþ ve bu dal lar da hem dün ya da hem de ül ke miz
de ka li fi ye ele man açý ðý ol muþ tur. 

Ye ni Med ya li sans prog ra mý nýn ama cý 21. yüz yý lýn ile ti þim ve med ya 
uy gu la yý cý la rý ný uz man lýk alan la rý na gö re ye tiþ tir mek tir. 

Ye ni Med ya li sans prog ra mý nýn öð ren ci le ri, hem kü re sel ve ulu sal 
med ya sek tör le ri ne iliþ kin ku ram sal ve pra tik bil gi ve de ne yim le do na tý la
cak lar, hem de ile ti þim tek no lo ji le rin de ki son ge liþ me le ri gün cel ola rak 
ta kip ede rek mes lek le ri ne uyar la ma be ce ri si ka za na cak lar dýr. 
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Ye ni Med ya bö lü mü öð ren ci le ri li sans eði tim le ri sü re sin ce mo bil tek
no lo ji ler, Web ta sa rým, ani mas yon, di ji tal mü zik, bil gi yö ne ti mi gi bi ko nu
lar da tec rü be ka za na cak lar dýr.

YE NÝ MED YA VE ÝLE TÝ ÞÝM

Ye ni med ya bil gi tek no lo ji le ri, ile ti þim að la rý ile med ya sek tör le ri nin bir
bir le ri ne ya kýn la þa rak iç içe geç me ye baþ la ma sý so nu cu or ta ya çý kan 
(in ter net, mo bil, vb. að lar üze rin de oluþ tu ru lan web si te si, ha ber si te si, 
ara ma mo to ru, blog, sos yal med ya gi bi) ve hýz la de ði þen ye ni ile ti þim 
araç la rý ný ifa de eder. 

Bu bö lüm de med ya ve ile ti þim sek tö rü nün ge rek si nim duy du ðu is tih
dam ih ti ya cý ný kar þý la ma ya yö ne lik ola rak;te mel teo rik bil gi le rin ya ný sý ra 
uy gu la ma lý eði tim de ve ril mek te dir. Med ya ve ile ti þim ala nýn da tek bir 
ala na yö nel mek ye ri ne, bu alan la il gi li çok yön lü bil gi le rin ve ril di ði ve 
öð ren ci le rin ken di is tek ve il gi le ri doð rul tu sun da seç me li ders ler le ken di
le ri ni ge liþ ti re bi le ce ði bir prog ram dýr. Ýle ti þi me gi riþ, Sos yo lo ji, Hu kuk, Ýle ti
þim Sos yo loj si, Film Ya pý mý, Tv’de Prog ram Ya pý mý gi bi ders ler oku tul mak
ta dýr.

Me zun lar med ya ve ile ti þim sek tör le ri nin he men her ala nýn da iþ bul ma 
im ka ný na sa hip ler.
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 ZA ZA DÝ LÝ VE EDE BÝ YA TI

Za za Di li’nin gra mer ve ya pý sal özel lik le
ri ni, ta ri hi ni, söz lü ve ya ya zý lý ede bi yat eser
le ri ni araþ tý ran, ge li þi mi ne kat ký da bu lu nan 
yük se köð re tim prog ra mý dýr.
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